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Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 
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Refererte saker tas til orientering. 
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415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 2. gangsbehandling  
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/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_415 Detaljregulering Sagaveien 56 vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud (vedtatt 22.02.1990), som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

3. Videre fortausløsning i Sagaveien øst for krysset med Fossekallveien sikres i plan 430 

Krokenveien  23 og 40 a. Dette tas inn som et innspill til plan 430. 

 

 

Sammendrag 

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av nye, sentrumsnære boliger i 

Sagaveien på Haldenjordet. Planen fremmes som detaljregulering. Da planen er i strid med 

gjeldende kommuneplan, må den innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

På bakgrunn av høringsuttalelser er det gjort noen endringer i planforslaget etter 1. 

gangsbehandling. Dette gjelder blant annet fortausløsning og strengere krav til 

støyeksponering. Forholdet til flomveier i området er undersøkt nærmere og ivaretatt i planen.  

Planforslaget er godt bearbeidet og svært mange av momentene i høringsuttalelsene er 

innarbeidet i planforslaget. Det er blant annet lagt vekt på trafikksikre løsninger, gode 

bokvaliteter og lav støyeksponering. Utbyggingsplanene bygger opp under kommunens 

målsetning om sentrumsnær fortetting og trafikkvekst i form av gange, sykling og bruk av 

kollektivtransport. Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av nye, sentrumsnære boliger. I 

tillegg innebærer den blant annet oppgradering av gammel plan, estetisk oppgradering av 

området ved etablering av boliger på en ubebygd branntomt samt tiltak for økt trafikksikkerhet 

i området. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

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

07.03.2016, sak 31/16  

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 14.08.2017, sak 42/17 

 

Beskrivelse av saken 

 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 18. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

 

De viktigste endringer etter 1. gangsbehandling er: 

 

 Fortausløsningen i Sagaveien øst for krysset med Fossekallveien er endret 

 Det er fastsatt bestemmelser i forhold til konkrete støyverdier samt rekkefølgekrav for 

å sikre at disse blir fulgt opp 

 Forholdet til flomveier i området er nærmere redegjort for 

 Det foreligger nå innledende grunnundersøkelser som viser at det ikke er nødvendig å 

gå videre med mer detaljerte undersøkelser i forhold til dette temaet. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 17.08 – 09.10.2017. I samme periode ble 

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

uttalelse. Det kom inn totalt seks (6) uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 8. På bakgrunn av uttalelsene er det gjort noen 

justeringer av planforslaget som nå foreligger. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 198 Kroken - Busterud fra 22.02.1990 , se 

vedlegg 22. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til formålene forretning/kontor, 

kjørevei og gangvei.  
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Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til arealformålene næring 

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

innen planområdet. 

 

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

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

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

mindre klimagassutslipp. 

 

 

Juridiske forhold  

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

 

Naturmangfoldloven 

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

og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom kommunen skal overta teknisk anlegg må det skrives utbyggingsavtale. Det er i 

utbyggingsavtalen kostnadsfordeling avgjøres. På denne måten vil utbyggingen kunne gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser ved høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlegg 8. 

 

Redegjørelse for byggeplanene og konsekvensene av disse 

Det vises til utførlig redegjørelse av planforslaget med konsekvenser i saksfremlegg til 1. 

gangsbehandling, se vedlegg 18. 

 

 

 

 

Endringer i planforslaget etter 1. gangsbehandling 

 

Flomveier 

Ved 1. gangsbehandling av planforslaget ble det vedtatt at forholdet til flomveier i området 

skulle undersøkes nærmere før 2. gangsbehandling. Dette på bakgrunn av at det under 

planprosessen er fremkommet informasjon om flomveier i og rundt planområdet (se 

planbeskrivelsen s. 9). Flomveier forteller hvilken vei vannet vil ta ved styrtregn og ekstreme 
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nedbørsmengder. Det er viktig å kjenne til dette med tanke på klimatilpasning. Flomveier kan 

være åpne eller lukkede (kulvert/rør). Lukkede flomveier har begrenset kapasitet og behov for 

innløpsrist. Det er også fare for at innløp blir tett, og at rør kan kollapse. Derfor er det å 

foretrekke å kunne holde flomveier åpne. 

 

En av flomveiene som går gjennom planområdet ligger langs hensynssone for krav vedrørende 

infrastruktur (plankartet, felt BFS), der er det ikke tillatt å oppføre bygninger. Slik er denne 

flomveien er ivaretatt. 

 

I traséen til Fossekallveien går det også en flomvei. Langs Fossekallveien blir det opparbeidet 

opphøyd fortau, som leder vannet langs veien slik at det ikke kommer inn på planlagt 

utbyggingsområde. Ingen av flomveiene går gjennom planlagt utbyggingsområde. 

Rådmannen mener at flomveiene i planområdet er ivaretatt på bakgrunn av de nevnte tiltakene. 

 

Trafikkforhold 

Det har vært tydelig fokus på trafikksikkerhet i arbeidet med denne planen. Ringerike 

kommune ved Teknisk avdeling kom med en uttalelse i forhold til plassering av fortau i 

Sagaveien. Det er forsøkt å tenke helhetlig for å finne de beste løsningene for området generelt. 

Nå blir det en krysning fra fortau langs utbyggingsområdet i Sagaveien 56 via et opphøyd 

gangfelt til et fremtidig fortau langs nordsiden av Sagaveien. Fortauet samt to gangfelt, hvorav 

ett opphøyd, innen grensen for planområdet er sikret gjennom rekkefølgebestemmelser. Det 

fremtidige fortauet på nordsiden av Sagaveien må sikres videre i den nylig oppstartede plan 

430 Krokenveien 23 og 40 a. I plan 430 er tanken at fortauet skal fortsettes videre nordover 

langs vestsiden av Krokenveien.  

 

Rådmannen mener at de endringene som er gjort er en fornuftig tilpasning for å få til et mest 

mulig sammenhengende fortausnett i området. Dette er spesielt viktig med tanke på at de 

nevnte veiene er skoleveier for barn og ungdom. 

 

Støy 

I forhold til støy har det vært en interessekonflikt mellom ulike sider av bokvalitet, spesielt 

temaene støy versus gode solforhold på utbyggingstomtene. I planforslaget som ble sendt på 

høring var forholdet til god soleksponering vektet høyere fra kommunens side enn at anbefalte 

støyverdier i gjeldende støyretningslinje skulle overholdes absolutt. Denne vurderingen var 

Fylkesmannen i Buskerud ikke enig i. Kommunen var i dialog med Fylkesmannen rundt dette 

spørsmålet, men Fylkesmannen opprettholdt kravet om at det ikke må være noen overskridelse 

av støyverdiene. Dette er nå tatt til etterretning i det foreliggende planforslaget. 

Rekkefølgebestemmelser sikrer at kravene blir overholdt. For nærmere redegjørelse om 

støyforholdene, se støyrapporten, vedlegg 5 og planbeskrivelsen, vedlegg 4, s. 28 – 29.  

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er nå godt bearbeidet og svært mange at momentene i høringsuttalelsene er 

innarbeidet i planforslaget. Det er blant annet lagt vekt på trafikksikre løsninger, gode 

bokvaliteter og lav støyeksponering. Utbyggingsplanene bygger dessuten opp under 

kommunens målsetning om sentrumsnær fortetting og trafikkvekst i form av gange, sykling og 

bruk av kollektivtransport. 
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Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas. Da planforslaget 

er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 

 

Vedlegg 

1.  Oversiktskart med planavgrensning 

2.  Forslag til plankart 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser 

4.  Planbeskrivelse 

5.  Revidert støyrapport 

6.  Analyseresultater, grunnundersøkelser  

7.  Rapport, grunnundersøkelser 

8.  Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

9.  Uttalelse, Statens Vegvesen, 26.09.2017 

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud, 02.10.2017 

11. Uttalelse Fylkesmannen Buskerud, 10.11.2017 

12. Uttalelse, Buskerud Fylkeskommune, 25.09.2017 

13. Uttalelse, Teknisk forvaltning, Ringerike kommune, 13.10.2017 

14. Uttalelse, Håvard Skogmo og Marianne T. Bakken, 08.10.2017 

15. Uttalelse, Marianne og Jonny Olsen, 28.08.2017 

16. Svarbrev til Marianne og Jonny Olsen, 19.09.2017 

17. Forespørsel til Fylkesmannen vedrørende støy, 07.11.2017 

18. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

19. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

20. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

21. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

22. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

  

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 17/2721-13   Arkiv: L13  

 

0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og 

forslag til planprogram  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og 

legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring. 

 

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

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

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

planforslaget. 

 

  

 

Sammendrag 
Bakgrunn for planarbeidet er at Skaaret Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende 

uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens drift med uttak av sand, med påfølgende 

innfylling av rene gravemasser. Det tas sikte på å tilbakeføre eiendommen til landbruks-, natur- 

og friluftsområde etter endt drift.  

 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 

LNF-område, foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak 

og dermed i tråd med gjeldende plan. 

 

Temaer som skal utredes i den videre saksgangen er bl.a. følgende; 

 

 Hensyn til fredet naturreservat; Planområdet ligger tett inntil naturreservat Lamyra.  

 Hensynet til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven  

 Barn og unges interesser 

 Kulturminner- og miljøer 

 Forurensing: støy, støv og grunnvann 
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 Massetransport og trafikksikkerhet 

 Landskapshensyn 

 Nærliggende natur- og bomiljø  

 m.fl. 

 

Innledning 
Planområdet ligger på Helgelandsmoen / Lamoen, og grenser til Hole kommune. Planområdet 

er på om lag 260 daa, og største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var 

hogstmoden. 

 

Planarbeidet skal legge til rette for uttak av nye sandressurser for å kunne opprettholde 

produksjon av jord. Videre vil det legges til rette for at uttaksområde fylles opp med rene 

masser. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser til 

gjenvinning. Det nevnes også at arealet kan være potensiell avlastning for innfyllingsbehov 

knyttet til Ringeriksbanen og E16, Ringerike kommune er ikke kjent med de videre forholdene 

omkring dette. 

 

Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende 

kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Område som nå inngår i planavgrensningen 

er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende 

kommuneplan. 

 

Ringerike kommune vil gjennom detaljregulering av område kunne sikre kravene til blant annet 

istandsetting og hensyn til nærliggende natur- og bomiljø. 

 

Beskrivelse av saken  
Dagens situasjon 

Området Lamoen driftes i dag av Skaaret Landskap AS. Kommersiell grusdrift skal ha foregått 

på området siden midten av 60-tallet.  

 

Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende 

kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Området har siden 2003-2004 ekspandert i 

østlig retning, utover det område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – 

fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som går utover areal avsatt i kommuneplanens arealdel 

som masseuttak er ca. 34 daa. Det fremgår av planprogrammet at det er søkt om dispensasjon 

for uttak av 30 000m3 innenfor dette området. Det er på nåværende tidspunkt ikke formelt søkt 

om dispensasjon for uttak av masser i dette området. Ringerike kommune er kjent med at 

dispensasjonen er nabovarslet. Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg som part i saken. 

Fylkesmannen fraråder at det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av manglende 

dokumentasjon av mulige konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket; Dette med bakgrunn i 

at området grenser til et naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold og det er også 

dokumentert viktig naturmangfold i området rundt. Videre påpeker de at trafikksikkerhet, støy 

og forurensning må vurderes. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen 

grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for 

eksisterende uttaksområde, og ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er 

avsatt til masseuttak – fremtidig. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete planområdet. 
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Gjeldende planverk 

Område som nå inngår i planavgrensningen er uregulert og er i all hovedsak avsatt til 

Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Planens 

foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 LNF-område, 

foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og dermed i 

tråd med gjeldende plan. 

 

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

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i Formannskapet 18.08.15, sak 88/15 og ligger til 

grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 Punktene nedenfor lister opp sentrale punkter fra temautredninga:  

 En bærekraftig masseforvaltning  

 Sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov  

 Redusere miljø- og samfunnsbelastning  

 Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye  

 

Videre fremgår det av utredningen at areal på Lamoen, som er avsatt i kommuneplan, av NGU 

er klassifisert og verdivurdert som viktig grus- og sandressurs. Klassifiseringen har en 

gradering fra nasjonalt viktig, meget viktig og viktig.  

 

Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som detaljregulering og vil være en utvidelse av eksisterende uttaksområde 

vestover og mot sørøst.  

 

Planområdet vil foreslås avsatt til følgende formål:  

Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning / innfyllingsområde 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg og annen veggrunn 

Grønnstruktur: LNF/naturområder/skjermingssoner 

 

Oversiktskart på side 4 viser foreslått planavgrensning.  

 

Eiendomsforhold og parter 

Planområdet ligger på gnr. 3/3 som eies av Ole Gjerde. Tiltakshaver er Skaaret Landskap AS 

og fagkyndig konsulent er Guni Consult AS. COWI AS bidrar med kartframstillinger. 

 

Planprogram for Lamoen 

Planprogram for Lamoen er utarbeidet av Guni Consult AS på vegner av Skaaret Landskap 

AS. Programmet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og formål med 

planarbeidet, planstatus, rammer og premisser for planarbeidet, overordnede føringer, lover og 

forskrifter, temaer som skal konsekvens utredes og utredningsmetodikk.  

Temaer som trekkes frem i planprogrammet og som i særlig grad skal iakttas i den videre 

planprosessen er landskap/visuell virkning, kulturminner og –miljøer, naturmangfold, 

grunnvann/forurensningsfare, landbruk og friluftsliv.  
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Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og bygningsloven. Tiltakshaver inviterer 

til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring. Lag, foreninger og organisasjoner 

som kan tenkes å ha spesielle interessert i området vil bli invitert. I tillegg vil det inviteres til 

nytt informasjonsmøte i samband med høring og offentlig ettersyn. 

 

Forholdet til overordnede planer og føringer 
Kommuneplanens arealdel (vedtatt 30.08.07) 

I kommuneplanens arealdel er området i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og 

friluftsområde (LNF-område). Et mindre areal (ca. 8 daa) nord i planområdet er avsatt til 

formål masseuttak, fremtidig.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 30.04.2015)  

Vi viser til aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:  

 Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen  

 Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike  

 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde  

Videre står det i samfunnsdelen at Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning 

som sikrer ressurser og uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og 

samfunnsbelastning. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 

områder. 
 

Nasjonale forventninger 

Det vises til Nasjonale forventninger (2015) hvor det framgår at regjeringen forventer at 

kommunene (…) sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid 

mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på råstoffer ses i en 

regional sammenheng. 

 

Juridiske forhold 
Krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram 

Planarbeidet utløser krav om KU etter § 6, vedlegg 1 nr. 19 samt § 10 a) i forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Videre er det krav om 

planprogram etter plan- og bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 13.  

 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 

utredninger. Planprogrammet skal være tilpasset planarbeidets omfang og nivå. Forslag til 

planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om 

oppstart av planarbeidet.  

 

I tillegg til avklaring etter plan- og bygningsloven i form av en vedtatt reguleringsplan, må 

det også søkes om driftskonsesjon etter mineralloven.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det 

skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 



  Sak 79/17 

 

 Side 14 av 68   

 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat 

Lamyra naturreservat ligger i Ringerike og Hole kommune. I medhold av lov om naturvern av 

19.06.1970 ble Lamyra naturreservat fredet 21.03.1975. Det fredete arealet er på ca. 340 daa. 

Lamyra naturreservat grenser helt inntil planområdet mot nord og ligger som sammenhengende 

myr – og tjernområdet øst for planområdet. Området er lagt under verneplan for myr og er del 

av en nesten gjengrodd meander, elvesving på sørsiden av Storelva. Verneformålet er å bevare 

en velutviklet gjengrodd meander med svært interessant vegetasjon.  

 

Kulturminnelova 

Det ligger ett kjent automatisk fredet kulturminne innenfor planområde. 

I medhold av Kulturminneloven av 1978 kullgrop id 45397-1 automatisk fredet 12.05.1994. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Planprogrammet angir i kapittel 7.1 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og 

bygningsloven. Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring; 

Lag, foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli 

invitert. Det vil i tillegg inviteres til nytt informasjonsmøte når planen legges ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Alternative løsninger 
Tiltakene planforslaget tilrettelegger for vil kunne få konsekvenser for nasjonalt viktige 

miljøinteresser med nærheten til Lamyra naturreservat. Innenfor naturreservatet og i området 

omkring er det dokumentert naturmangfold av nasjonal interesse. Det vises til 

naturmangfoldsloven § 49 som gjelder utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn 

i et verneområde.  

 

Det ligger ett kjent automatisk fredet kulturminne innenfor planområde. 

Det er også gjort arkeologiske funn inne i det eksisterende uttaksområdet; Det er dermed stilt 

vilkår i driftskonsesjonen, innenfor eksisterende uttaksområde, om utgravinger før nye tiltak 

iverksettes i området der funnene er gjort.  

 

Uttaksområde har siden 2003-2004 ekspandert i østlig retning, utover det område som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som 

går utover areal avsatt i kommuneplanens arealdel som masseuttak er ca. 34 daa. Det fremgår 

av planprogrammet at det er søkt om dispensasjon for uttak av 30 000m3 innenfor dette 

området. Det er på nåværende tidspunkt ikke formelt søkt om dispensasjon for uttak av masser 

i dette området. Ringerike kommune er kjent med at dispensasjonen er nabovarslet. 

Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg da de er forvaltningsmyndighet for Lamyra 

naturreservat. Fylkesmannen fraråder at det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av 

manglende dokumentasjon av mulige konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket; Dette med 
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bakgrunn i at området grenser til et naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold og det er 

dokumentert viktig naturmangfold i området rundt. Videre påpeker de at trafikksikkerhet, støy 

og forurensning må vurderes. 

Det er ikke gjort tilstrekkelig faglig vurdering av konsekvenser av uttak i området som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF, og tiltakene bør dermed stanses. 

 

Forslag til alternativt vedtak:  

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen. 

 

2. Området istandsettes og tilbakeføres til skogbruk. 

 

 

Interessekonflikter 
Interessekonflikter skal belyses. I denne situasjonen er det i hovedsak fire potensielle 

konfliktområder der ulike interesser og behov må avveies. 

 

 Tiltakets konsekvens for naturmangfold og nærliggende naturreservat 

 Tiltakets konsekvens for kulturminner. 

 Deler av området brukes i dag til friluftsliv. Det må tilrettelegges for tilsvarende bruk 

og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende kvalitet i nærheten av 

området. 

 Nært planområdet er det flere boliger. Drift av grusuttak medfører støy, støv og 

anleggstrafikk, noe som gir konsekvenser for bomiljøet i nærheten. Det må gjøres 

tiltak som reduserer disse konsekvensene. 

 

Felles for disse fire interessekonfliktene er at behovet for ressursen må utredes for å sikre at 

de samfunnsmessige konsekvensene ved etablering av virksomheten sammenlagt er mer 

positive enn den negative konsekvensen kan bli for naturreservat og de tilliggende verdier, 

natur- og bomiljø, kulturminner og friluftsliv.  

 

Rådmannens vurdering 
 

Tiltaket 

Plantype og avgrensning 

Detaljregulering anbefales, på lik linje som ved oppstartsmøte. 

 
Forhold til gjeldende planer 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 

LNF-område, foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak 

og dermed i tråd med gjeldende plan. Området er dermed ikke avklart i overordnet arealplan. 

Dersom detaljreguleringen vedtas vil denne overstyre formål i kommuneplanens arealdel og 

arealet vil tas inn ved neste revidering. 

 

Det vises for øvrig til gjeldende Samfunnsdel vedtatt 30.04.15, av denne fremgår bl.a. 

følgende; Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 
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Det fremgår av planprogram at utvidelse eksisterende uttaksområde ikke vil medføre økt 

trafikk. Tiltaket vil dog medføre trafikk i et lenger tidsperspektiv. Transporten er for det meste 

lagt til Norderhovsveien Fv.158. Denne strekningen har gang- og sykkeltrase. Forholdene 

omkring samferdsel og teknisk infrastruktur blir et viktig tema å følge opp i den videre 

planprosessen. 

 

Påvirkning av landskapsbilde 

Største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden. 

Masseuttak kan ha fjern- og nærvirkning på landskapsbildet. Det er viktig å vurdere 

denne virkningen og gjøre avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan være kontinuerlig 

istandsetting som styres gjennom reguleringsplan og driftsplan. 

 

Naturmangfold/naturreservat 

Det er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse og trua arter i uttaksområdets 

nærhet. Temaet må utredes godt og i henhold til gjeldende lover og retningslinjer. Spesielt må 

§§ 8-12 i naturmangfoldloven oppfylles. 

 

Tett inntil masseuttaket mot nord og øst ligger Lamyra Naturreservat. Området er definert som 

truet og masseuttaket nevnes som en påvirkning slik det i dag ligger. Dette tema må i særlig 

grad utredes i det videre planarbeidet.  

 

Kulturminne 

Det er gjort arkeologiske funn inne i det eksisterende planområdet, et løsfunn med uavklart 

vernetype. Det er dermed stilt som vilkår i driftskonsesjonen at utgravinger før nye tiltak 

iverksettes i området der funnene er gjort. Innenfor foreslått planavgrensning ligger det to 

arkeologiske minner; en kullgrop med vernestatus uavklart samt automatisk fredet kullgrop.  

 

Det skal tas tilstrekkelig hensyn til kulturminner og –miljøer i det videre planarbeidet. 

 

Samfunnsmessige konsekvenser 

Dette må utredes nærmere før 1. gangs behandling. 

 

Bomiljø 

Det må fokuseres på bokvalitet for naboer og det må utføres tiltak som reduserer negative 

konsekvenser for bomiljø i nærområdet. Spesielt støy og støv fra drift og transport må 

minimaliseres. 

 

Idrett og friluftsliv 

Østre del av planområdet benyttes til friluftsliv/rekreasjon på skogsbilveier og stier. Områder 

og løyper/stier som er tilrettelagt i dag må erstattes. Det må i det videre planarbeidet ses på 

tilrettelegging for tilsvarende bruk og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende 

kvalitet i nærheten av området. 

 

Forurensning 

Alle typer forurensing må utredes og tiltak som reduserer forurensing må utføres. Spesielt 

må det fokuseres på støy, støv og forurensing til grunn og vassdrag. 
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Vurdering av planprogrammet 

Formannskapet vedtok konkretisering av delegeringsreglementet 01.12.15. Herav fremgår det 

at fastsetting av planprogram kan delegeres til Rådmann med mindre det kommer merknader 

som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

 

Kapittel 10 i planprogrammet omfatter temaer som skal utredes i arbeidet med planen. 

Rådmannen mener lista peker på de viktigste utredingstemaene. 

 

Planprogrammet angir i kapittel 7.1 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og 

bygningsloven. Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring; 

Lag, foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli 

invitert. Det vil i tillegg inviteres til nytt informasjonsmøte når planen legges ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Utredningstemaer beskrevet i planprogrammet legger et godt nok grunnlag for å kunne 

oppfylle de miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven. 

 

Samlet vurdering av tiltak og planprogram 

Rådmannen mener det er en fordel at dette grusuttaket omfattes av en reguleringsplan slik at 

konsekvenser for de ulike utredningstemaene kommer fram og at driftsplan og 

istandsettingsplan blir fastsatt. I løpet av planprosessen vil muligheten for medvirkning være 

god, og naboene kan være med på å sette krav til avbøtende tiltak slik at forringelse av 

bomiljø minimaliseres. I tillegg blir utviklinga av området med de konsekvenser det 

medfører mer forutsigbar for forslagsstiller, naboer og andre brukere av området.  

 

Rådmannen mener også det er viktig å belyse at utviding av grusuttaket medfører 

konsekvenser for et truet naturreservat og et naturmangfold av nasjonal interesse. I tillegg vil 

uttaket få konsekvenser for landskapsbilde og bomiljø i nærområdene. Avbøtende tiltak bør 

være ett av fokusområdene i det videre planarbeidet. 

 

På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen oppstart av planarbeid med plan 436 Lamoen. 
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Vedlegg 

Oversiktskart 

Oversiktskart med planavgrensning 

Oversiktskart med visning av uttaksområde utenfor konsesjonsområde 

Oversiktskart vist med kommuneplanens arealdel formål, masseuttak - fremtidig 

Forslag til planprogram, datert 11.09.17 

Referat oppstartsmøte 

Brev i samband med nabovarsel dispensasjonssak fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 

15.08.17.  

Driftskonsesjon etter mineralloven, tildelt 17.10.17. 

Forvaltningsplan Lamyra naturreservat, 1997.  

Lenke til informasjon om automatisk fredet kulturminne: 

https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Fask

eladden%2Flokalitet%2F45397 

 

 

                                                    Ringerike kommune, 14.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Konstituert avdelingsleder: Line S. Østvold 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 14/1842-37   Arkiv: GNR 1/42  

 

Gnr/bnr 1/42 - Averøya - Oppfylling/heving av landbruksareal  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 og 2, jfr. plan- og bygningslovens § 20-3, og 

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5, med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 19-2, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen omfatter kun rene masser. 

b. Det skal være en tilfredsstillende mottakskontroll av massene, altså at det som 

et minimum skal:  

i. Føres logg over massene som deponeres (opprinnelsessted, mengde 

osv.),  

ii. Det skal foreligge nødvendig dokumentasjon på at massene er rene 

iii. Det skal tas regelmessige stikkprøvekontroller 

c. Mot Tyrifjorden skal det settes av en vegetasjonsskjerm på minimum 50 meter 

d. Det skal være etablert sedimenteringsbasseng i tilknytning til områdene, og disse 

skal vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig. 

e. Kjøring skal kun skje innenfor følgende kjøretider: 

i. Mandag til torsdag kl 0700-1900 

ii. Fredag kl 0700-1300 

iii. Ingen kjøring lørdag, søndag eller helligdager 

f. Det gis tillatelse til et volum på inntil 222 580 m3 på område 1 og inntil 8 000 

m3 på område 2. Det tillates ikke kjørt inn ytterligere masser fra nå av 

(vedtakstidspunkt) og frem til det er omsøkt med konkret volum, og 

bygningsmyndigheten har fattet et eget vedtak om dette.  

g. Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler 

med grunneiere.  

h. Det skal foreligge en avtale med vegeier som omhandler vedlikehold av vei 

under arbeidene, istandsetting av vei og garantisum. En slik avtale skal senest 

foreligge 30. januar 2018. 

2. Det gis ikke tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5 for 

område 3 og 4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Derfor avlås søknaden 

om oppfylling av område 3 og 4, med henvisning til § 20-3 i plan- og bygningsloven og 

naturmangfoldloven. 

3. Kommunen tar sikte på å oppheve vedtak av 18.07.2007 og 07.12.2012 etter 

nydyrkingsforskriften (med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c), da 
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lovanvendelsen er feil. Dette vil bli varslet i eget brev til ansvarlig søker/grunneier med 

mulighet til å uttale seg til omgjøring av vedtaket. Rådmannen følger opp dette på 

delegert myndighet. 

 

 

  

 

Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang. 

 

Parter i denne saken 

GuniConsult, ansvarlig søker 

Henrik Basberg, eier gnr. 1/42 

Ole Halvor Jøta, eier gnr. 1/39 

Hagen Gjenvinning, utførende/transportør 

 

Lars Strand, nabo 

Gro Bakke, nabo 

Stein Rotherud, nabo 

Per Kristian Rotherud, nabo 

Morten Vidar Hansen, nabo 

Arild Weisten, nabo 

Morten Rotherud, nabo 

Tore Olsen, nabo 

Sverre Bergli, nabo 

Thomas Palm, nabo 

Berit Leine, nabo 

Hans Martin Ødegård, nabo 

Nina Johnsen, nabo 

 

Sammendrag 

Det er søkt om oppfylling av fire områder og et samlet volum på inntil 191 000m3 på 

eiendommene gnr. 1/42 og gnr. 1/39. Tiltaket legger til rette for en økning i dyrka mark og 

bedre arrondering av jordbruksarealet på eiendommen Averøya. Store deler av de omsøkte 

tiltakene er gjennomført og nær ferdigstillelse. Kommunen har fått opplyst at det frem til 

18.11.2017 er kjørt inn masser på til sammen 222 580m3, og at det kan være behov for 

ytterligere masser. Rådmannen vil anbefale at det gis tillatelse for to av områdene hvor det har 

vært utført arbeid, men at søknaden avslås for to øvrige og at det stilles krav om at arbeidene 

stilles i bero før ytterligere innkjøring av masser finner sted.   

 

 

Bakgrunn 

I 2007 ble det gitt en tillatelse til oppfylling av et areal på ca. 14 daa på gnr. 1/42. Dette er et 

område hvor det tidligere er tatt ut torv. Denne tillatelsen var tidsbegrenset og ble fornyet i 

2012, hvor også arealet ble utvidet til ca. 28 dekar. Tillatelsen er hjemlet i 

nydyrkingsforskriften § 4.  
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Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til landbruks-, natur-, og 

friluftsformål. Det foreligger ingen reguleringsplan for området. Averøya gård ligger på en 

halvøy mellom Tyrifjorden og Storelvas utløp. 

 

Det var i 2013 at arbeidene ble startet opp. Kommunen mottok en rekke henvendelser fra 

naboer, som stilte spørsmål om trafikk og området hvor det ble kjørt inn masser. Kommunen 

foretok en befaring, og etter hvert ble det også foretatt oppmålinger. Arealet hvor det var 

igangsatt arbeider var ca. 70 daa, og gikk utenfor det området på 28 dekar som det var gitt 

tillatelse for. Det ble startet opp en prosess med å utarbeide en søknad etter plan- og 

bygningsloven, og kommunen mottok noe dokumentasjon, men ikke en komplett søknad. 

Siden dette har kommunen fått signaler om at en søknad er i prosess. Det er satt flere frister, 

og ansvarlig søker har gjentatte ganger forberedt kommunen på at en søknad vil innsendes, 

men saken har vist seg å trekke ut i tid.  

 

Høsten 2016 var det en ny ansvarlig søker som tok over saken, og kommunen registrerte 

12.05.2017 å ha mottatt søknad om vesentlig terrenginngrep og søknad om dispensasjon fra 

forbudet mot bygge- og anleggstiltak i 100 meters beltet mot vann. Fylkesmannen i Buskerud 

har også fått oversendt saken til uttalelse.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Det søkes om tillatelse til arbeider som er igangsatt og for nye områder. Det er kjørt inn masser 

på to områder (område 1 og 2). Ett område er ferdigstilt (område 2) og ett område er under 

arbeid (område 1). Ved søknadstidspunktet (mai 2017) var det kjørt inn masser med et volum 

som utgjør ca. 116 000 kubikkmeter.  

 

Det skal ifølge søknad og opplysninger i juni 2017 ikke være igangsatt arbeider på de øvrige to 

områdene (område 3 og 4). De omsøkte oppfyllingsområdene utgjør totalt 90 dekar. 

 

Det stipulerte innfyllingsvolumet er anslått til å utgjøre (per mai 2017): 

 

Område Totalt volum 

i m3 

Innfylt m3 Rest volum 

m3 

Areal m² 

1 155 000 108 000 47 000 70 000 

2 8 000 8 000 0 6 000 

3 8 000 0 8 000 5 000 

4 20 000 0 20 000 10 000 

Totalt 191 000 116 000 83 000 91 000 

 

Per 23.10.2017 så har vi fått vite at det er kjørt inn ytterligere 114 580 kubikk i område 1 (noe 

som er mer enn opprinnelig omsøkt i mai 2017, men som har blitt påpekt i brev fra ansvarlig 

søker i august 2017).  De massene som er kjørt inn sommeren 2017 blir beskrevet som svært 

bløte masser med stort vanninnhold, noe som reduserer det reelle volumet. I tillegg så «synker» 

myra pga. vekten av massene. Innkjørte masser ligger visstnok til «avrenning» før de kan doses 

ut. Dette skal etter planen skje i løpet av senhøsten/vinteren. 
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Per 18.11.2017 så har ansvarlig søker opplyst om at det kan være behov for ytterligere 

tilkjøring av masser i område 1. Kommunen har ikke mottatt noen overslag over volum, men 

fått opplyst om at de har fått inn mesteparten. Det vil fortsatt bli kjørt inn masser gjennom 

vinteren, men trafikken vil være minimal i forhold til det som var i sommer. Dette er anslått å 

utgjøre et sted mellom 5-10% av hva det var.  

 

Ifølge ansvarlig søker så vil tiltakene bidra til å øke jordbruksarealene på gnr. 1/42 med ca. 86 

dekar (område 1, 2 og 3). Økningen i jordbruksareal på eiendommen gnr. 1/39 er anslått til å 

utgjøre 3-5 dekar. På område 1 så vil det i tillegg til økning i jordbruksareal også være en 

gevinst ved at jordet blir bedre arrondert og mer lettkjørt.  

 

Etter planen skal arbeidene ferdigstilles i 2018, slik at noe kan tas i bruk allerede samme år. Fra 

2019 skal all jord være klar. 

 

I telefonsamtale 22.11.2017 med hjemmelshaver av gnr. 1/39 gir Ole Halvor Jøta uttrykk for at 

han ønsker å trekke sitt areal av søknaden, og at kommunen vil motta eget skriv om dette.  

 

 

Dispensasjon fra kommuneplanen  

En del av det omsøkte arealet ligger innenfor 100 meters belte til vann. I kommuneplanens 

bestemmelser § 5 er det byggeforbud mot vann og vassdrag. Ifølge søkers opplysninger vil 

jordbruksarealet på eiendommen øke fra dagens 640 dekar til 730 etter gjennomført tiltak, og 

at tiltaket styrker den stedbundne jordbruksaktiviteten i området. Med bakgrunn i dette er det 

ikke søkt om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 2.1, da søker mener dette er et 

tiltak som faller inn under stedbunden næring.  

 

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 meters belte til vann da alle fire områder i 

større eller mindre grad ligger innenfor 100 meters beltet. I søknaden fremgår det at ca. 20-25 

% av gårdens areal ligger innenfor 100 meters beltet, og Averøya er omringet av Tyrfjorden og 

Storelva på alle sider. 

 

Friluftsliv, miljø og naturmangfold  

To av områdene ligger inntil til Storelva. Som avbøtende tiltak er det foreslått en 5 meter bred 

buffersone mot elva (område 3). Det opplyses om at massene som brukes er kontrollerte, på 

stedet hvor de tas ut, og at det også foretas en visuell kontroll når de kommer til Averøya.  

 

Det er ifølge opplysninger i søknaden etablert sedimenteringsdammer i område 1 og 2, og det 

er snakk om å etablere sedimenteringsdammer i områdene 3 og 4. Det er sendt inn kart som 

viser hvor disse ligger/er planlagt. 

 

Det er utarbeida en rapport om naturmangfold hvor det fremgår at tiltaket ikke skal være i 

konflikt med forvaltningsmålene i naturmangfoldslovens § 4 om naturtyper og økosystemer 

eller naturmangfoldslovens § 5.  

 

Det er opplyst om at tiltaket ikke vil berøre brukte turstier i området. 
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Kontroll av masser – rene masser 

Vi har fått opplyst at det ikke er foretatt stikkprøver av de innkjørte massene i 2017, men at 

det foreligger miljørapporter og/eller egenerklæringer på alle masser. Det kan dokumenteres all 

innkjøring med ansvarlig transportør og entreprenør, samt massenes opprinnelse og volum. 

 

Transport, støy/støv, trafikksikkerhet og møteplasser 

Det har vært en vesentlig trafikkbelastning for naboer til den kommunale Averrøyveien, med 

tidvis høy frekvens av kjøretøyer. Det er i følge søker utført utbedringer på veien i form av 

breddeutvidelser og forsterkning, og akseltrykket har blitt hevet til 10 tonn. Det er også 

etablert møteplasser på deler av strekningen. Hastigheten på veien er 40 km/t. 

 

Det er opplyst om at en bil med henger tar ca. 16 m3 per tur. Til nå er det kjørt inn masser med 

et volum på nærmere 230 000 kubikkmeter, som skulle tilsvare ca. 14 375 lastebiler 

(kommunens beregninger) 

 

Frekvens av kjøretøyer er avhengig av tilgang på masser, hvor det vil være trafikk når 

prosjektene pågår og stille når det ikke er tilgang på masser. 

 

 

Nabomerknader – innspill fra beboere langsmed Averøyveien 

 

Omsøkte tiltak har blitt nabovarslet, og det er også avholdt informasjonsmøte (mars 2017). Det 

har kommet inn tre merknader, hvorav en fellesmerknad fra naboer. 

 

Fellesskriv fra naboer (Lars Strand, Gro Bakke, Stein Rotherud, Per Kristian Rotherud, 

Morten Vidar Hansen, Arild Weisten, Morten Rotherud, Tore Olsen, Sverre Bergli, Thomas 

Palm, Berit Leine, Hans Martin Ødegård, Nina Johnsen): Viser til at det har vært betydelig 

massetransport siden 2013, ca. 13 passeringer i snitt hver dag. Lav aktivitet vinterstid, men 

betydelig flere antall transporter i sommermånedene. Har vært støy og støvplager for beboerne 

nær vegen, i snart 4 år. Standarden og vedlikeholdet på veien oppleves som dårlig, med store 

steiner opptil 1 kg i vegbanen og steinsprut som har forårsaket forskjellige skader på 

privatkjøretøyer. Brudd på kjøretidene på hverdager, og har også vært kjøring på lørdager. Det 

er observasjoner om at det kjøres fortere enn det som er tillatt, og at det er vanskelig for myke 

trafikanter og syklister ved møte av trailere pga. den kommunale vegen har en bredde på 5,6 

meter. Når det gjelder miljø, stilles det spørsmål ved stort forbruk av salt, og det er observert 

at det transporteres asfalt, betong, plast og armeringsjern på lastebilene. Det er en bekymring 

for om det dumpes urene masser som gir langtidsskader for Tyrifjorden og nærmiljøet. I alt 17 

husstander er påført store ulemper ved den transporten som er gjennomført, og de som har 

sendt felles merknader vil ikke akseptere en utvidelse/forlengelse av massetransportene. 

 

Lars Strand (nabo): Tilkjøring av masser har pågått kontinuerlig fra prosjektet startet opp og 

frem til nå. Stiller spørsmålstegn ved om det er gitt tillatelse til oppfylling av arealer utover de 

opprinnelige 28 dekarene. Videre tas det opp forhold som går på innmerking av tiltak på kart, 

og temarapporten om naturmangfold. Det stilles spørsmål om komprimerte masser og om det 

betyr at trafikken vil øke? 
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Tore Olsen (nabo): I forbindelse med etablering av anleggsvei på gnr. 1/42 mot gnr. 40/2 har 

offentlige grensemerker blitt borte (gravd ned, kjørt ned, eller fjernet?). Det er også anlagt en 

snuplass og det er kjørt med bulldoser inn på eiendommen gnr. 40/2. 

 

 

Ansvarlig søker har kommentert disse nabomerknadene og har redegjort for følgende: 

 

Nabomerknad fra Tore Olsen: Dette er tatt opp med Olsen og vil bli ordnet for Hagen 

gjenvinnings regning. 

 

Nabomerknad fra Lars Strand: Det er riktig som Strand påpeker at område 2 strekker seg 

lengre nord, enn det som er vist på kartet. Volumet som er fylt inn i dette området, er 

imidlertid riktig og det samme som oppgitt i søknad. Det er fylt inn masser på et område på ca. 

60 dekar, som i forbindelse med søkeprosessen i 2014 ble beregnet til å utgjøre ca. 70 dekar. 

Årsaken til utvidelsen av arealet var behov for overhøyder på noen områder slik at det kunne 

bli normal avrenning, og at denne overhøyden måtte være på 1,7 meter for å få ønsket fall. 

 

Søkeprosessen stoppet opp i 2014/2015 pga. «problemer» med vegutbedring og bruk av knust 

betong som byggemateriale.  

 

Når det gjelder Cowi-rapporten skriver ansvarlig søker at grunnlagsmaterialet ble vurdert som 

godt nok, og at de hadde tilgang til tidligere artsregistreringer fra området. 

 

Om forholdet mellom løse masser og komprimerte masser så redegjør ansvarlig søker for at de 

har vi valgt å kun bruke komprimerte masser. Da også volum som bilene frakter inn er i 

komprimerte masser (16 m3 per lass i stedet for 22 m3 løse masser) 

 

Nabomerknad fra fellesskriv fra naboer (Lars Strand, Gro Bakke, Stein Rotherud, Per 

Kristian Rotherud, Morten Vidar Hansen, Arild Weisten, Morten Rotherud, Tore Olsen, 

Sverre Bergli, Thomas Palm, Berit Leine, Hans Martin Ødegård, Nina Johnsen): Det vises til 

avtale mellom Hagen gjennvinning og Ringerike kommune som ble inngått i juli 2014, og at 

oppgradering og vedlikehold er i henhold til avtalen.  

 

Hastigheten på veien er satt til 40 km/t i den øvre delen og «20 km/t» for den nedre delen. Støv 

forsøkes løst med salting, som på andre veier, og for mye/for lite vil alltid være en vurdering og 

har ulike konsekvenser. Transport utenom fastsatte tider skal ikke forekomme. Kø og 

trafikkuhell har en ingen garantier mot, og det kan ta tid å komme seg fra Oslo/Bærum til 

Averøya. Kjøring med egne biler utenom fastsatte tidspunkt har forekommet i forbindelse med 

oppgradering/arbeider med å utbedre selve veien. 

 

Massene som kommer til Averøya er kontrollert i den kommunen de kommer fra. Om massene 

er lettere forurenset, må de leveres til mottak som er godkjent for slike masser, f.eks. Lindum. 

Det er visuell kontroll ved avlessing på Averøya og senere ved utplanering. 
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Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

 

De kommunale retningslinjene for oppfylling og massedeponi (vedtatt 16.09.2014) angir at det 

som hovedregel skal utarbeides reguleringsplan for oppfylling med et volum større enn 10 000 

m3. I dette tilfellet har arbeidene startet opp, blant annet med bakgrunn i en tillatelse som ble 

gitt etter nydyrkingsforskriften.  

 

Tillatelsene etter nydyrkingsforskriften i 2007 og 2012 er ikke en rett hjemmel for tiltaket som 

er omsøkt. I tillegg så er ligger størsteparten av arbeidene som er utført utenfor dette 

godkjenningsområdet. Da kommunen vurderte saken i 2013 var vurderingen at det kunne 

gjøres et unntak fra retningslinjene, i alle fall for de arbeidene som er utført. Dette siden 

arbeidene var gjort delvis i forbindelse med tidligere gitt tillatelse.  

 

Siden tiltaket skal bidra til etablering av dyrka jord, de aktuelle fyllingshøydene er lave, og at 

omfanget av tiltaket er stort, ble det i 2013 vurdert at det ikke ville være nødvendig med 

dispensasjon etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1. Siden tiltakene ligger nært til 

Tyrifjorden og Storelva må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 5. 

  

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble i 07.12.2012 gitt tillatelse av nydyrking av et areal på 14 dekar, hvor det også var 

snakk om noe oppfylling. Til sammen utgjorde dette området 28 dekar.  

 
Med hjemmel i Nydyrkingsforskriften § 4 godkjennes søknaden om nydyrking, og det tillates at arealet 

(som vist på kart, vedlagt) kan fulldyrkes, på følgende betingelser på følgende betingelser: 

1. Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må 

arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. 

Kulturminneloven § 8, annet ledd. 

2. Oppfyllingsmassene skal være rene og ikke inneholde miljøfarlige gifter. Dersom 

tiltakshaver ikke selv har kontroll på masser som blir deponert, bør tiltakshaver stille krav til 

deponent om dokumentasjon/sertifisering av masser. 

3. Stein og stubber etc. skal deponeres på egnet sted. 

4. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente eventuelle tillatelser fra andre instanser, 

eksempelvis Statens vegvesen i forhold til avkjøring, oppfylling mot vei etc., RIK (hvis 

høyspent eller strømledning) før arbeidene igangsetting. 

5. Når arbeidene er avsluttet skal det skriftlig sendes melding til Landbrukskontoret. 

 

 

Juridiske forhold  

Tiltaket som er å regne som et vesentlig terrenginngrep og er søknadspliktig etter plan- og 

bygningslovens § 20-3.  

 

I tillegg vil også naturmangfoldlovens bestemmelser §§8-12 komme til anvendelse.  

 

For deler av det området som nå er omsøkt, foreligger det en nydyrkingstillatelse (28 dekar). 

Som nydyrking regnes fulldyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal 

som har ligget brakk i mer enn 30 år. Søknader om nydyrking behandles etter 

nydyrkingsforskriften av 2. mai 1997. Fulldyrking vil si at jorda renskes for 

stein og stubber i full plogdybde. Og ofte må det også planeres og grøftes slik at arealet blir 

egnet til mekanisk jordbruksdrift. 
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I dette tilfellet er det snakk om å kjøre til masser og heve terrenget for deretter å ha et topplag 

med jord slik at det kan tas i bruk som jordbruksareal. Det er snakk om å heve terrenget fra 

opprinnelig terrengnivå, og det er snakk om å gjøre det over et større område. Selv om 

området skal bli jorde på sikt, er det i dette tilfellet ikke snakk om «å bryte nytt land». Her skal 

det etableres et jorde, oppå det som har vært et tidligere torvuttak. 

 

Saken faller derfor ikke inn under nydyrkingsforskriften, og det ble anvendt feil hjemmel for 

tiltaket da kommunen vurderte tiltaket 2007 og 2012. Siden tiltaket er vesentlig terrenginngrep 

som skal behandles etter plan- og bygningsloven, vil det også være aktuelt å oppheve tidligere 

vedtak etter nydyrkingsforskriften. 

 

Når det gjelder omgjøring av vedtak etter nydyrkingsforskriften, vil forvaltningslovens § 35 

første ledd bokstav c komme til anvendelse, da det opprinnelige hjemmelsgrunnlaget er feil. I 

forbindelse med tidsforløpet har Sivilombudsmannen sagt noe om hva som er akseptabelt hvis 

det har gått lang tid fra vedtaket ble fattet. I dette tilfellet har det gått snart fem år siden 

vedtaket etter nydyrkingsforskriften ble fattet. Ringerike kommune har siden 2014 vært i 

dialog med grunneier, tiltakshaver og ansvarlig søker og har vært tydelige på at det tiltaket 

som utføres er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. I søknad og innsendt 

dokumentasjon søkes det om alle områder, både der hvor det er igangsatt arbeid, og for nye 

områder hvor det ønskes igangsatt arbeid. Når det gjelder omgjøring av vedtak er det ikke satt 

noen tidsfrist for når et vedtak kan omgjøres. I dette tilfellet er søker kjent med at Ringerike 

kommune anser tiltaket som et vesentlig terrenginngrep, og at den tillatelsen som ble gitt i 

2012 ikke er tilstrekkelig hjemmel.  

 

Ringerike kommune ønsker å oppheve vedtaket etter nydyrkingsforskriften i sin helhet, og 

erstatte det med et vedtak etter plan- og bygningsloven. Selv om det har gått lang tid fra 

vedtaket og tiltakshaver har innrettet seg i god tro, er rådmannen av den oppfatning av at det i 

saksens øvrige omstendigheter er forhold som taler for at en omgjøring er akseptabelt. 

Imidlertid har vi ikke varslet om dette, og søker må bli varslet og få anledning til å uttale seg til 

omgjøringen. Ringerike kommune vil gjennomføre en forhåndsvarsling til omgjøring av 

vedtaket etter nydyrkingsforskriften.  

 

 

 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen har i brev til Ringerike kommune uttalt at: «Ringerike kommune har oversendt en 

søknad om dispensasjon for oppfylling av terreng på Averøya innenfor byggeforbudssonen langs 

Tyrifjorden. Det er i alt fire områder som ønskes oppfylt for å legge til rette for mer dyrka areal.  

 

Når det gjelder område 1 ber vi om at det blir lagt vekt på å sikre en tilstrekkelig bredde på 

vegetasjonsbeltet mot fjorden og det foreslåtte verneområdet. Videre må massetransporten ivareta 

støyforhold og trafikksikkerhet i nærmiljøet. Det må kun benyttes rene masser, og kommunen må 

ha gode rutiner for kontroll og oppfølging av dette. Ved en eventuell dispensasjon anbefaler vi at 

det blir fastsatt vilkår som ivaretar ovennevnte hensyn. 

 

For område 3 og 4 vil vi fraråde at søknaden innvilges. Område 3 ligger i nærføring med Storelva 

og område 4 grenser til Averøya naturreservat. Begge områdene inngår i et areal som vurderes 

som kompensasjonsarealer for utbyggingen av ny E16 og Ringeriksbanen. Det er ennå ikke tatt 

stilling til om dette arealet vil bli brukt til økologisk kompensasjon. Som flomløp og med nærhet til 
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vann og våtmark har det imidlertid kvaliteter som er viktige i forhold til naturmangfold og 

landskapsøkologi. Fylkesmannen vil vurdere en eventuell klage hvis det innvilges dispensasjon for 

disse områdene.  

 

Vi ber derfor om å bli orientert om kommunens videre behandling av saken.»  

  

 

Ansvarlig søker har kommentert dette i sitt brev av 14.08.2017 hvor det fremgår at de i sin 

søknad har valgt å belyse den samfunnsnytten mottak av masser har for de prosjekter som 

nyter godt av fyllingsområder, at innfylling gir økte arealer, noe som har betydning for 

matproduksjonen på gården og forholdet til privatøkonomi og arbeidsplasser. Videre vises det 

til rapporten som er utarbeida hvor det fremgår at tiltakene ikke vil være i konflikt med 

forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer. Overflateavrenning vil bli håndtert, tilsåing 

vil skje raskt, og avrenningen fra områdene 3 og 4 vil ha liten negativ effekt på vann og 

våtmarksområdene i området. Tiltakshaver ønsker på denne bakgrunn ikke å endre søknaden, 

men vil at kommunen ved sin behandling av dispensasjonssøknaden på vanlig måte, veier 

prosjektets nytteeffekt opp mot ulempene. 

 

 

 

Alternative løsninger 

Dersom HMA ønsker å foreta en befaring for å se på området og det som er gjennomført av 

arbeider fram til nå, kan HMA velge å utsette saken. Forslag til vedtak er som følger: 

 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er søkt om oppfylling i fire ulike områder. Av disse er et område ferdigstilt (område 2), et 

område er under arbeid (område 1 hvor det hittil er fylt mer enn 222 000 kubikk) og to 

områder er omsøkt og hvor det ikke er igangsatt arbeider. 

 

 

Trafikksikkerhet og vedlikehold av kommunal veg 

Det foreligger en avtale om vedlikehold av Averøyveien mellom tiltakshaver Hagen 

gjenvinning AS og Ringerike kommune, datert 03.07.2017. Rådmannen har forstått det slik at 

denne fortsatt er gjeldende og videreføres frem til tiltaket eventuelt er ferdigstilt.  

 

Det har vært snakk om hvilken veibredde den kommunale veien har, og vi har i saken fått 

opplyst fra vegeier at veibredden er 5,0 meter (kommunal standard). En veibredde på 5 meter 

vanskeliggjør at to store kjøretøyer kan møtes, og det medfører et behov for møteplasser. Av 

innsendt materiale er det vist tre møteplasser som ligger i strekningen sør for avkjøringa til 

Røsholmstranda og Kilen.  

 

Vegeier har også signalisert at det vurderes å sette ned fartsgrensa fra 40 km/t til 30 km/t.   
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Dyrka mark før og etter tiltak  

I Gårdskart så ligger eiendommen i dag med 650,5 dekar fulldyrka mark. Det er i søknaden 

opplyst om at tiltaket vil medføre en økning i jordbruksarealet på ca. 90 dekar. Utifra offentlige 

kart kan ikke kommunen se at nettoøkningen er fullt så stor. 

 

For område 1 er det oppgitt en økning på ca. 70 dekar. Dersom kommunen bruker Gårdskart 

som kilde, så fremgår det at området som var uproduktivt tidligere og som per dd. ikke er 

klassifisert som dyrka mark i Gårdskart/AR5, kun utgjør i underkant av ca. 18 dekar. I 

nydyrkingstilltalsen fra 2012 er arealet oppgitt å være 28 dekar. Trolig er vil det være snakk 

om noe i mellom 18 og 28 dekar som er en direkte økning. For regneøvelsens skyld velger vi å 

bruke høyeste verdi, altså 28 dekar.  

 

I område 2 er det opplyst ca. 6 dekar (i Gårdskart/AR 5 er området klassifisert som 

innmarksbeite).  

 

For område 3 og område 4 kan det trolig være snakk om hhv. ca. 5 og 10 dekar. 

 

Altså, så vil det etter kommunens enkle beregninger, være snakk om en nettoøkning på inntil 

ca. 49 dekar.   

 

 

Volumer og omfanget av terrenginngrep 

I saker hvor det er snakk om å fylle opp et areal gjøres det volumberegninger, for å anslå hvor 

mye masser som skal til for å oppnå ønsket nivå. I denne saken har det vært en utfordring å 

beregne volum/transport. Terrenget/torvuttaket (område 1) synker av vekta av massene, og det 

går mer masser på enn det som var beregnet. I tillegg er massene som transporteres inn «våte» 

og tar større plass enn tørrere masser (altså blir det flere turer med lastebilene).  

 

Kommunen gjennomførte en befaring på området i starten av november, og fikk blant annet 

inntrykk av at det kan synes som om det også vil være et behov for å få til gode overganger 

mellom det som er dagens jorde og det som blir etablert som nytt jorde/heves.  

 

Som myndighet ser rådmannen at det er krevende gjennom byggesakbehandlingen av dette 

tiltaket å få til vilkår som sikrer forutsigbarhet for de som blir berørte av tiltaket. Sett fra 

rådmannens side ser vi det som krevende for ansvarlig søker å skaffe til veie konkrete tall, da 

det kan synes vanskelig å gjøre treffsikre beregninger (bl.a. pga. massenes beskaffenhet og 

grunnforholdene på stedet). 

 

Da kommunen mottok søknad i mai 2017 var anslått volum for område 1 på 155 000 m3, 

hvorav 108 000 m3 allerede var kjørt inn. I oktober 2017 får vi opplyst at det er kjørt inn 

114 580 kubikkmeter fra mai til oktober. Altså totalt 222 580 m3, bortimot 67 580 m3 mer og 

et avvik på nesten 44 %. Når ansvarlig søker anslår at det kan være snakk om ytterligere 5-10 

%, kan det etter kommunens beregninger være snakk om et volum som ligger et sted mellom 

5 722 og 16 000 kubikkmeter (avhengig av hvilke tall som legges til grunn). I såfall snakker vi 

om et totalt avvik fra omsøkt på bortimot 49-54 %. Men hva hvis det er snakk om mer enn 

dette?  

 

Når det er gjort beregninger i forhold til trafikkmengden har man tatt utgangpunkt i at hver 

lastebil har fraktet inntil 16 m3 med masser (komprimerte masser). I sommer har massene vært 
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bløte med stort vanninnhold, og det viser seg at hver lastebil ikke får med seg 16 m3, men at 

det reelle forholdstallet er lavere enn dette.   

 

Rådmannen har fått opplyst om at massene ligger til avrenning og at det først er når massene er 

tørrere/ved utplanering at det kan sies noe om hvor mye etterfylling som trengs.  

Etter rådmannens vurdering synes omfanget av tiltaket og volumene å være upresist og kan 

hende vanskelig å avgrense. Det er i søknaden sagt noe om høyder, og at den største høyden er 

inntil 1,7 meter. 

 

Teknisk sett har kommunen mottatt søknad om oppfylling av et område (avgrenset på kart) og 

et volum på 155 000 m3. I tillegg har kommunen mottatt dokumentasjon om at det er oppfylt 

til sammen 222 580 m3. Utover dette har ikke kommunen noen konkrete volumtall å forholde 

seg til. 

 

Rådmannen kan ikke se at kommunen har mottatt tilstrekkelig informasjon til å kunne ta 

stilling til spørsmålet om etterfylling. Det er krevende å skulle vurdere konsekvensene av dette 

tiltaket, og rådmannen kan ikke se at kommunen har hjemmel til å «forhåndsgodkjenne» et 

volum som ikke er kjent. Følgelig kan ikke rådmannen anbefale at det gis tillatelse i område 1 

utover det som er omsøkt eller senere oppjustert, og rådmannen vil be om at det utarbeides 

konkrete beregninger før dette tas til behandling.  

 

 

Tiltaket omfatter kun rene masser 

 

I søknaden til oss er det opplyst om at massene som brukes er kontrollerte, på stedet hvor de 

tas ut, og at det også foretas en visuell kontroll når de kommer til Averøya. Det er 

forurensningsforskriften kap. 2 og 4 som kommer til anvendelse i dette tilfellet. Siden massene 

ifølge søker kan dokumenteres, forutsetter rådmannen at det er foretatt en vurdering etter 

forurensningsforksiftens kapittel 2 som sier noe om grunnundersøkelser og tiltaksplan.  

 

Når det blir overskuddsmasser under anleggsarbeid, skal disse klassifiseres og bli angitt såkalte 

tilstandsklasser. Det finnes egen veileder TA-255/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for 

forurenset grunn. I denne er det angitt ulike tilstandsklasser. Tilstandsklassene er etablert for å 

kunne gi føringer på hvor høye konsentrasjoner av miljøgifter som er helsemessig akseptabelt 

knyttet til forskjellige typer arealbruk. Grunnlaget for å bestemme tilstandsklassene er analyse 

av jordprøver, og det er resultatet av disse analysene som bestemmer hvilken tilstandsklasse 

grunnen har. Øvre grense for tilstandsklasse 5 i veilederen skal ikke avgjøre hva som er farlig 

avfall. Det skal bestemmes i henhold til avfallsforskriften kapittel 11. I saker som behandles 

etter forurensingsforskriften kapittel 2, skal all forurenset overskuddsmasse som ikke 

disponeres i tiltaksområdet, leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse 

etter forurensningsloven jf. forurensningsforskriften § 2-5 andre ledd. 

 

Det er den «avgivende» kommune som skal behandle eventuelle tiltaksplaner (dersom det ble 

påvist høye konsentrasjoner/forurensede masser i overskuddsmassene). Dersom det er påvist 

forurensede masser, skal disse leveres til godkjent deponi/behandlingsanlegg. De massene som 

har blitt kjørt til Averøy,a skal som hovedregel imøtekomme kravene til planlagt arealbruk, 

dvs. brukt til dyrka mark/matproduksjon. 
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I byggesaker så er kommunens rolle å sikre at byggetiltaket utføres i tråd med gjeldende 

regulering og ivareta krav etter plan- og bygningsloven. Når det f.eks. gis 

igangsettingstillatelse for oppføring av en enebolig, så er det forutsatt at det brukes godkjente 

byggeprodukter og at tiltaket utføres i henhold til gitte tillatelse. 

 

Når kommunen gir tillatelse til vesentlig terrenginngrep, og i dette tilfellet til å heve et areal, så 

forutsetter kommunen at tiltaket utføres som det er omsøkt og at massene som deponeres er i 

tråd med det tillatelsen åpner opp for. Rådmannen kjenner til at det allikevel kan være større 

skepsis til hvorvidt dette er tilfellet i oppfyllingssaker. Særlig når det observeres 

enkeltfragmenter på området/eller på lastebiler som frakter masser inn på anlegget. Dette er en 

bekymring som tas opp av naboer og i henvendelser som kommunen har mottatt.  

 

I epost 19.11.2017 fra ansvarlig søker er det redegjort for hvorfor det kan dukke opp noe 

rester i massene og det fremgår bl.a.: (…) reagert på at det forekommer innslag av 

betongrester, jern, rør, ledninger o.l. i massene vi har tatt inn. Det er ikke unaturlig at de 

reagerer på det visuelle her, selv om massene altså er rene. Dette er ting vi ønsker minst 

mulig av i massene, og er noe vi i stor grad plukker ut ved den visuelle kontrollen på 

fyllplassen. Det samles inn og mellomlagres på deponiområdet, og kjøres senere til godkjent 

mottak i Hønefoss og Franzefoss i Sandvika. Dessverre kan det nok skje at noe ikke fanges 

opp av den visuelle kontrollen og er derfor noe som i en viss grad alltid vil forekomme også i 

rene gravemasser, så lenge de kommer fra tidligere bebygd område. Det er fra myndighetenes 

side en målsetning og et ønske om at slike masser i størst mulig grad skal omdisponeres til 

samfunnets beste. Dette er eksempelvis støyvoller, rassikring og flomsikringstiltak i et vinn 

vinn perspektiv, noe vi også gjør med dette tiltaket. I bynære strøk og tettsteder vil som regel 

utbygging foregå som nybygg på tidligere bebygd areal, eller ved utvidelse på steder med 

allerede utbygd infrastruktur. Massene vil da ikke alltid komme fra jomfruelige områder, selv 

om de fortsatt er å betrakte som rene i forurensingsperspektiv. Massene kartlegges og 

beskrives i miljørapporter og det utarbeides saneringsplaner før arbeidene iverksettes slik at 

massene kan sendes til riktig type mottak. Det som har gått til vårt tiltak er altså klarert etter 

disse rutinene, men ser ikke nødvendigvis ut som jomfruelig jord. (…) 

 

 

Rådmannen har mottatt flere henvendelser omkring problematikken rundt rene masser. Vi er 

også kjent med at NGI på oppdrag fra Miljødirektoratet foretar en større kartlegging i 

Tyrifjorden-området for å spore kilden til såkalt PFOS i Tyrifjorden, og at Averøya er et av 

mange steder hvor det er foretatt kontroll og prøver. I tillegg har Ringerike kommune tett 

dialog med Fylkesmannen i Buskerud for å sikre at begge forvaltningsorganene følger opp det 

hensyn som lovverket er ment å ivareta.  

 

Oppfølging av tiltaket etter forurensningsforskrift og annet lovverk som ivaretar miljø og 

forurensning, skjer uavhengig av byggesaken. 
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Forholdet til naboer/berørte av tiltaket 

Ut fra nabomerknader i saken ser vi at tiltaket har medført og vil kunne medføre ulemper for 

naboer og øvrige brukere av området. Særlig når det gjelder veien. Store deler av tiltaket er 

allerede utført, og det er grunn til å anta at tiltaket vil være gjennomført i løpet 2018-2019 

(ifølge søkers opplysninger). Rådmannen kan godt forstå at det oppleves som en belastning for 

de som bor nær veien eller bruker veien. Juridisk sett kan man snakke om at ulempen i forhold 

til vegen vil være forbigående og ikke av varig karakter. Vedlikehold og vegstandard i 

anleggsperioden og istandsetting av veg ved endt tiltak er også et moment i dette, og det er 

viktig at det settes vilkår om dette i en eventuell tillatelse.  

 

Naturmangfold- samlet belastning 

Rådmannen har vurdert temarapporten om naturmangfold utarbeidet av COWI ut i fra kjent 

kunnskap om området. Rapporten anses å være noe mangelfull, da spesielt angående område 3 

og 4, og i forhold til arbeidet rundt økologisk kompensasjon i forbindelse med Ringeriksbanen 

og E16 (FRE16). I rapporten omtales område 3 og 4 som artsfattige og med liten verdi uten 

naturtypekvaliteter. I forbindelse med økologisk kompensasjon har det vært kartleggere på de 

omsøkte områdene, og det er laget en rapport, «Potensielle areal for økologisk kompensasjon» 

av 20.12.2016. I denne rapporten inngår område 3 og 4 i hva som blir kalt «Averøya» 

(lokalitet 24). Viktigste naturverdier som trekkes fram er nærhet til Averøya naturreservat og 

deltaområdet av Storelva. Åpne sandholdige beitearealer kan ha verdi for visse insekter. Det 

var planlagt en NiN-kartlegging (Naturtyper i Norge) av lokaliteten, men grunnet dyr på beite 

og tidsnød ble dette ikke foretatt. Kartleggeren mener likevel på bakgrunn av sine 

observasjoner at område 4 trolig ville fått naturtypen naturbeitemark med verdi B eller C. Han 

omtaler område 3 som en rest av deltaområdet utenfor verneområdet, og mener det har verdi 

for rastende og beitende fugl, og at det har landskapsmessige kvaliteter. 

 

Omsøkte områder 1 og 2 er allerede fylt igjen, og det er derfor vanskelig å si noe om 

naturverdier som eventuelt var tilstede før tiltakene. Område 1 bestod hovedsakelig av dyrka 

mark og et gammelt torvuttak, og det anses derfor som lite sannsynlig at det var viktige 

naturverdier knyttet til arealet. Gamle flybilder og bilder av område 2 indikerer at det tidligere 

bestod av et flomløp med høy fuktighet og åpent vann. Som COWI påpeker i sin rapport, så 

kan slike områder danne grunnlag for et stort biologisk mangfold. Området har ikke vært 

kartlagt, og hadde ikke registrerte naturverdier før inngrepet. Det kan likevel ikke utelukkes at 

det kan ha vært viktige naturtyper eller rødlistearter knyttet til arealet. 

 

Vestsiden av Averøya er viktig leveområde for flere fuglearter av stor og særlig stor 

forvaltningsinteresse (rødlistearter). Averøya og Synneren naturreservat ligger nær omsøkte 

arealer. I tillegg er Storelva foreslått vernet i Nordre Tyrifjorden naturreservat. 

 



  Sak 80/17 

 

 Side 32 av 68   

 

 

Rådmannens vurdering etter naturmangfoldlovens (NML) kap. II, §§ 8 – 12: 

 

 § 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Søknaden er vurdert ut i fra tilgjengelig informasjon hentet fra kjente offentlige 

databaser som Naturbase og Artskart. I tillegg er det hentet inn informasjon fra arbeidet 

med økologisk kompensasjon og rapporten «Potesielle areal for økologisk 

kompensasjon» som ligger tilgjengelig på Bane NOR sine hjemmesider. 

Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig. For område 2 er det noe usikkerhet rundt 

kunnskapsgrunnlaget. 

 

 § 9 Føre-var prinsippet 

Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok til å vurdere omsøkte tiltak, og føre-var 

prinsippet kommer ikke til anvendelse. 

 

 § 10 Samlet belastning 

Omsøkte områder 1 og 2 er allerede oppfylt med masser. For område 2 er det 

usikkerhet knyttet til om viktige naturverdier allerede er berørt. Averøya har et rikt 

naturmangfold, og det anses at ytterligere oppfylling i området vil øke den samlede 

belastingen på naturmangfoldet. I vurderingen av samlet belastning skal det også tas 

hensyn til fremtidige påvirkninger. Planlagt vei og bane vil gi en betydelig påvirkning på 

Storelva som våtmarksområde.  

 

 §11 Kostnadene ved miljøforringelse 

Eventuelle avbøtende tiltak bekostes av tiltakshaver. Aktuelle tiltak er vegetasjonssoner 

mot vassdrag, fangdammer og hyppige kontroller/prøvetaking av tilkjørte masser. 

 

 §12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det forutsettes at tiltakshaver benytter miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for 

gjennomføring av tiltak. 

 

 

Rådmannen mener på bakgrunn av vurdering etter NML at det kan gis tillatelse til oppfylling i 

område 1 og 2. Det vurderes videre at søknad for område 3 og 4 bør avslås grunnet den 

samlede belastningen på naturverdiene på Averøya og i Storelvas våtmarksområder. 

Rådmannen vektlegger at det allerede er fylt ut et betydelig område på eiendommen, samt at 

man i nær fremtid kan forvente en stor påvirkning på våtmarksområdene grunnet FRE16.  

 

Det er ikke avgjort hvilke områder som skal velges ut til økologisk kompensasjon i FRE16. 

Rådmannen mener dette også taler imot at det gis tillatelse til oppfylling av område 3 og 4 ved 

behandling av denne søknaden. 

 

Avrenning og fangdammer/kanaler  
Tiltaket må ikke innebære uheldig avrenning til fjorden. Vi ber om at det i anleggsperioden blir lagt 

spesiell vekt på å unngå uheldig erosjon og at det etableres sedimenteringsdammer, og at det legges 

til rette for en rask etablering av nye vekster. Det er også viktig at disse anleggene vedlikeholdes og 

at det utføres regelmessige kontroller – slik at de fungerer etter hensikten. 
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Deponering av overskuddsmasser i Ringerike kommune 

Da Ringerike kommune i 2014 vedtok egne retningslinjer for massedeponi, var det for å si noe 

om hvordan kommunen skulle håndtere denne typen saker. I retningslinjene fremgår det at 

terrenginngrep i LNF-områder, hvor det er snakk om avvik med mer enn 3 meter eller samlet 

har et omfang på et areal mer enn 1 000 m², er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 

Og på fyllinger med et volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om utarbeidelse av full 

reguleringsplan. 

 

I tillegg til oppfyllinga på Averøya har også kommunen andre saker hvor det er igangsatt 

arbeider, bl.a. Rognerud, hvor vi er i gang med oppfølging etter plan- og bygningsloven. I 

tillegg er det igangsatt reguleringsplaner for tre områder (Kind, Røiseng og Veksal/Ve) som til 

sammen kan håndtere et volum på inntil 5 250 000 m3 (henholdsvis 800 000 m3, 750 000m3 og 

3 700 000m3). Det største området ved Veksal/Ve ligger nært til dagens E16, med få 

naboer/direkte berørte av deponidrift, og planlegger å kunne ta imot inntil 3,7 millioner 

kubikkmeter.  

 

I forbindelse med arbeidene med ny E16 og Ringeriksbane er det trolig et stort overskudd av 

masser, tidligere har det vært snakk om tall opp mot 6 millioner kubikkmeter. Det har vært 

gjort noen vurderinger for hvor slike masser kan deponeres. Rådmannen kjenner også til at det 

har vært et ønske om at samferdselsprosjektene i større grad skal anvende disse 

overskuddsmassene i konkrete prosjekter fremfor kun å flytte massene til massedeponier/fylle 

igjen ravinedaler. Rådmannen ser det som viktig at etablering av massedeponi reguleres 

gjennom gode medvirkningsprosesser og at det plasseres i områder hvor det kommer i liten 

konflikt med andre hensyn. 

 

Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om byggeforbud (100 meters beltet) 

De omsøkte tiltakene ligger innenfor 100 meters beltet mot vann, og omfattes av kommuneplanens 

bestemmelser § 5 om byggeforbud.  

 

Kommunen kan gi dispensasjon fra byggeforbudet dersom hensynene bak forbudet eller hensynene 

i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningslovens § 19-2. Dersom det skal 

gis dispensasjon, må denne begrunnes nøye ut i fra konkrete forhold i den aktuelle saken for å unngå 

at det skapes en uheldig presedens. 

 

I dispensasjonssøknaden er det beskrevet at Averøya ligger mellom Tyrifjorden og Storelva og 

bortimot ¼ av eiendommen ligger innenfor 100 metersbeltet til vann. Rådmannen ser at det er 

vanskelig å vurdere alternative plasseringer av tiltakene, da det går på å heve det aktuelle terrenget, 

bl.a. fordi det er flomutsatt, og også ved at vann trenger opp fra grunnen. Hensynet til 

bestemmelsen er bl.a. å sikre allmennheten tilgang til rekreasjon og bademuligheter. De aktuelle 

tiltakene bidrar til å øke jordbruksarealet samt forbedre eksisterende dyrka mark. Område 1 ligger 

som en øy ute på et jorde, og er således «utilgjengelig» for allmennheten store deler av året. Område 

2 ligger i umiddelbar nærhet til vannkant, men en gjennomføring av tiltaket vil ikke være til hinder 

eller tilsidesette hensynet bak bestemmelsen. For område 2, 3 og 4 vil ikke en terrengheving i seg 

selv gjøre området utilgjengelig for allmennheten, men her vil også strandsoneproblematikken 

utvides til også omhandle naturmangfold og kantsone mot vann og vassdrag.  
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Det er ingen klare fordeler for allmennheten ved at tiltaket gjennomføres, og rådmannen kan heller 

ikke se at det er noen direkte ulemper knyttet til tiltakene. Dog oppleves trafikken for å transportere 

massene til Averøya som en ulempe for allmennheten, ved at det generer trafikk, støy og støv. I 

dette tilfellet kommer også massene langveis fra. For samfunnet, er det en fordel når 

overskuddsmasser kan tas i bruk i samfunnsnyttige prosjekt. Det å øke jordbruksareal, eller 

forbedre eksisterende og legge til rette for økt matproduksjon må sies å falle inn under 

samfunnsnytte. 

 

 

 

Konklusjon 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at det kan gis dispensasjon fra kommuneplanens 

bestemmelser om byggeforbud i 100 meters beltet til vann og vassdrag § 5, for områdene 1 og 

2 for heving av landbruksareal.  

 

Av hensyn til den samlede belastning for økosystemet, og at det er snakk om beskjeden 

nettoøkning i dyrka mark, er rådmannen skeptisk til og vil sterkt fraråde at det gis tillatelse til 

terrenginngrep i områdene 3 og 4.  

 

Det anbefales at det gis tillatelse til vesentlig terrenginngrep for område 1 og 2, men at 

søknaden avslås for områdene 3 og 4. 
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Vedlegg 

 

 

1. Oversiktskart (1:50 000) 

2. Kommentar til brev fra Naturvernforbundet (fra ansvarlig søker) 

3. Status og videre fremdrift (fra ansvarlig søker) 

4. Brev fra Naturvernforbundet 

5. Epost om status volum (fra ansvarlig søker), datert 23.10.2017 

6. Kommentar til Fylkesmannens uttalelse og tilleggsinformasjon, 14.08.2017 (fra 

ansvarlig søker) 

7. Svar på anmodning om tilleggsinformasjon (fra ansvarlig søker), per 21.07.2017 

8. Anmodning om kommentar og oversendelse av dokumenter (fra Ringerike kommune), 

per 18.07.2017 

9. Brev om vedlikeholdsoppfølging av kommunal vei (fra Ringerike kommune), datert 

04.07.2017 

10. Foreløpig svar og anmodning om tilleggsinformasjon (fra Ringerike kommune) 

11. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 10.07.2017 

12. Svar på anmodning om tilleggsinformasjon (fra ansvarlig søker), datert 02.07.2017 

13. Anmodning om uttalelse (fra Ringerike kommune), datert 13.06.2017 

14. Søknad om tillatelse til tiltak, mottatt 12.05.2017 

15. Følgeskriv til søknaden, datert 17.03.2017 

16. Kommentar til innkomne nabomerknader, datert 

17. Søknad om dispensasjon fra 100 meters belte mot vann og vassdrag 

18. Kart som viser omsøkt tiltak 

19. Temarapport om naturmangfold, desember 2016 

20. Gjeldende kommuneplanbestemmelser for Ringerike kommune, vedtatt 30.08.2007  

21. Nydyrkingstillatelse, datert 07.12.2012 

22. Kart over godkjent nydyrkingstillatelse 

23. Nabomerknad, fra Lars Strand 

24. Nabomerknad, Tore Olsen 

25. Nabomerknad, fellesskriv fra naboer 

26. Retningslinjer for oppfylling og massedeponi 

 

 

Til orientering: Det er en rekke dokumenter i saken. Rådmannen har kun lagt ved de mest 

relevante, men ønsker å opplyse om at det også finnes dokumenter utover de som følger denne 

politiske saken. 

 

 

 

  



  Sak 80/17 

 

 Side 36 av 68   

 

 

Ringerike kommune, 22.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

avdelingsleder byggesak:  Arne Hellum 

 

saksbehandler:   Heidi Skagnæs 

    Lisa Helgesson (naturmangfold) 

    Ole Anders Moskaug (forurensning) 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/5628-45   Arkiv: GNR 29/5  

 

Saksframlegg vegtiltak Gnr/bnr 29/5 med flere - Ultvetveien 58 med 

flere 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget viser til kommunens notat 9.1.17 (dokument 16/5628-2) med vedlegg etter 

befaring 30.11.16, til klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til kommentarer 14.5.17 fra 

Advokat Kongsvik og til rådmannens saksframlegg.    

 

1. Hovedutvalget kommer til samme konklusjon som i brev 9.1.17, at det ikke er utført 

søknadspliktige tiltak i «trasealternativ 1», jf. Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav a 

eller b. Hovedutvalget finner videre at tiltakene er i henhold til unntaksreglene i 

byggesaksforskriftens § 4-1 e) nr. 7 (tilsvarer tidligere § 4-1 d) nr. 7) og finner at tiltakene 

heller ikke utløser søknadsplikt etter retningslinjene som formannskapet vedtok 16.9.14 for 

oppfylling/massedeponi. På bakgrunn av dette, finner Hovedutvalget det ikke nødvendig å 

vurdere om de utførte tiltak trenger å fritas etter plan- og bygningslovens § 20-5 g). 

2. Utførte arbeider anses dermed ikke å være overtredelser som krever forfølging etter plan-og 

bygningslovens § 32-1. 

3. Det er ikke fattet enkeltvedtak med klageadgang, jf. Forvaltningslovens § 28. 

4. Klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye avvises med henvisning til Forvaltningslovens 

§ 28. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang på avvisningen av klagen. 

 

  

Utskrift sendes: 

 

Kjetil Grøtåsen, Hadelandsveien 221, 3511 HØNEFOSS  

Sylvian Dahlberg Bye, Tjyruhjellv. 17, 3512 HØNEFOSS  

Heidi Skagnæs, Ultvetveien 42, 3512 HØNEFOSS  

Leif Ole Bjørnstad, Fleskerudveien 22, 3512 HØNEFOSS 

Johan VD Kongsvik Advokat MNA, PB 7052 St. Olavs plass, 0130 OSLO  
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Sammendrag 

 

30.11.16 var det befaring av en trase beliggende på eiendommene gnr/bnr 29/1 og 29/6 i Åsa.  

Dette på bakgrunn av terrenginngrep utført i 2012.  I befaringsrapport 9.1.17 konkluderte 

kommunen med at det ikke var utført søkndspliktige tiltak. Sylvian Dahlberg Bye har i brev 

29.1.17 klaget på «saksbehandling og vedtak knyttet til anmodning om opprettelse av 

ulovlighetssak etter PBL § 32-1, Naturmangforldloven mm.». 

 

Rådmannen vurderer at tiltakene som er utført er meget begrensede i omfang.  Dette skulle tilsi 

at det ikke er nødvendig med et så omfattende saksframlegg med mange vedlegg. Aktuell sak 

er imidlertid en av mange tiltak og forhold som har vært til vurdering/behandling eller er til 

vurdering/behandling når det gjelder aktuell eiendom. Det er blant annet kontakt med flere 

myndigheter og Jordskifteretten.   

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Hovedkomiteen var på befaring i den aktuelle veitraseen 30.11.15 i forbindelse med behandling 

av sak 80/15 vedrørende behandling av klage på vedtak om godkjenning av riving av bolig og 

bygging av ny bolig på eiendom 29/5.  Da gikk hovedkomiteen det som jordskifteretten kaller 

«trasealternativ 1» fra eiendom 29/1, over 29/6 og til 29/5.  De inngrepene som Sylvian 

Dahlberg Bye har reagert på at ble utført i 2012, er langs strekningen hovedkomiteen gikk da 

klage på godkjenning av bolig på 29/5 ble behandlet 30.11.15. 

 

I befaringsrapport 9.1.17 konkluderte kommunen med at tiltak utført på eiendommene gnr/bnr 

29/1 og 29/6 i 2012, i deler av en trase som jordskifterretten for øvrig kaller alternativ 1, ikke 

utløser søknadsplikt. Det ble vist til at det i følge veiledningen til byggesaksforskriftens § 4-1 

ikke er klageadgang på en slik «prosessledende avgjørelse» om tiltak kan unntas fra 

søknadsplikt.  Klage 29.1.17 er mottatt fra Sylvian Dahlberg Bye.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Til stede på befringen den 30.11.16, var:  

 

-Sylvian Dahlberg Bye for eiendommen 29/6  

-Jan Petter Lilja Bye for eiendommen 29/6  

-Kjetil Grøtåsen, for eiendommen 29/5  

-Leif Ola Bjørnstad for eiendommen 29/1  

-Ane Weber og Arne Hellum for byggesaksavdelingen i Ringerike kommune 

 

På befaringen 30.11.16 ble blant annet terrenginngrep foretatt i 2012 vurdert. Det framgår av 

rapporten datert 9.1.17 at Jan Petter Lilja Bye knyttet tiltakene til inngrep på den rødlistede 

planten dragehode, og at han fortalte at flere kalkfuruer var fjernet. I referatet står det blant 

annet vedrørende: Enkelte av observasjonene og ytringene på befaringen:  
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Befaringen varte i ca 2 timer. Det var ikke snø på bakken. Deltakerne gikk samlet, så nærmere på 

enkelte forhold som en eller flere av partene tok opp, og det ble også diskusjoner. Kommunen tok 

bilder og hadde med en tommestokk som det ble tatt enkelte mål med.  

 

Befaringen startet med at trasealternativ 1 ble gått østfra og vestover. Det jordskifteretten kaller 

«Rode 2» og «Rode 3» av alternativ 1 ble befart. Etter å ha passert over jordet på 29/1, stanset 

deltakerne og så på traseen med dens hjulspor osv i oppoverbakken inne i skogen. I første 

venstresving ble traseen målt til å ha en bredde på ca 2,5 m. Det var vanskelig å se spor etter 

inngrep som skal ha blitt utført der for 4 ½ år siden. Grøtåsen kommenterte at han hadde fått 

tillatelse av Bjørnstad til å fjerne furu og til å rette innerkanten av traseen. Han opplyste at det 

ikke var tilført masse, bare «pusset på kanten».  

 

Litt videre langs traseen inne i skogen, litt lengre vest, ble det målt spor etter inngrep på 

nordsiden av traseen over en ca 8 m lang strekning. Der var det en inntil ca 0,5 m høy 

«skjæring». Masser som var fjernet i «skjæringa», var lagt på vestsiden av traseen der det ble 

målt en inntil ca 0,3 m høy «skråning», slik at total trasebredde akkurat der var ca 4,5 m. 

Grøtåsen fortalte at dette var gjort for å gjøre veien kjørbar.  

 

Da befaringen nådde eiendomsgrensen mellom 29/1 og 29/6, så vi på kalkfuru. Lilja Bye nevnte 

blant annet at røttene til slike trær kan være sårbare for skader som følge av inngrep eller trafikk. 

Bjørnstad nevnte «delefuru».  

 

Lilja Bye viste til at trase 1 går tett inn på bebyggelsen på 29/6, noe som er negativt for 29/6.  

 

Så gikk traseen over jordet på 29/6. Lilja Bye fortalte at traseen her var flyttet og at vannkilden 

var ødelagt. Vi forsto det slik at Dahlberg Bye mente en endring i trase hadde hatt betydning for 

vannkilden. Bjørnstad fortalte at jordet nedstrøms traseen (sør for traseen) tidvis kunne være så 

bløtt at det ikke var aktuelt å dyrke der. Kommunens representanter forsto det slik at Lilja Bye 

mente at terrenget var trykket ned slik at vannkilden var påvirket og slik at vannet ble stående i 

terrenget og ikke ble drenert vekk. Hellum ga uttrykk for at han ikke forsto resonnementet om at 

dette skulle kunne føre til at jordet nedstrøms traseen var bløtere enn det det ellers ville vært. 

  

Den siste delen av traseen på 29/6 går i en skråning. Det er noe sidehelning samtidig som det er 

en bakke opp til 29/5. Det var her det var gjort størst inngrep langs trasealternativ 1. I følge 

Grøtåsen var dette gjort fordi det skulle fraktes materialer til 29/5. Det var inngrep langs en ca 3 

30 m lang strekning. Grøtåsen forklarte at det med gravemaskinskuffe var skrapt av noe i 

veikanten på nordsiden, og så var disse massene lagt i nedkant på sørsiden. «Skjæringa» på 

nordsiden hadde lengst oppe (lengst vest) fra ca 20 cm - 40 cm høyde. På det meste er det ca 80 

cm høyde på skjæringa på nordsiden. Grøtåsen påpekte at det var skjæring der før, og at 

inngrepene ikke har ført til 80 cm ny/økt skjæring. Det var verken pigget eller sprengt. Han 

presiserte at det ikke var tilkjørt steiner eller andre masser, men redegjorde for at det var lagt 2 

traktorskuffer med takstein i bunnen av bakken. Det var grodd til, og på befaringen så vi ikke spor 

etter taksteinen. I en strekning på ca 6 m lengde i nedkant av traseen kunne vi se andre steiner enn 

slike steinmasser som er i «skjælfjellet» på stedet. Grøtåsen fortalte at dette var steiner som ikke 

var fraktet hit i 2012. Jan Petter Lilja Bye betvilte at steinene hadde vært der tidligere. Kommunen 

hadde ikke med nivellerutstyr, water el.l., men tommestokk ble brukt til å anslå omtrent hvor høy 

skråningen var i nedkant i sør. Hellum kom fram til at skråningen på det meste var ca 1 m, dvs. 

forsøkt anslått høydeforskjellen fra overkant trase og ned til jomfruelig terreng på sørsiden. På 

befaringen kom det fram ulike syn på om arbeidene var utført i henhold til muntlig avtale mellom 

Sylvian Dahlberg Bye og Grøtåsen, eller ikke. 
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Når det gjelder innholdet av befaringsrapporten 9.1.17 for øvrig, vises det til rådmannens 

vurdering.  

 

Sylvian Dahlberg Bye har skrevet klage 29.1.17.  Innledningsvis viser hun blant annet til 

henvendelser til kommunen angående denne saken og andre forhold.  Hun mener det i 

innkallingen til befaringen 30.11.16 skulle vært vist til plan- og bygningslovens § 32-1 og ikke 

§ 33-2. Videre at hun ikke har fått anledning til å kommentere referatet fra befaringen før 

vedtak ble fattet.   

 

Sylvian Dahlberg Bye bemerker blant annet at hennes anmodning er at det opprettes 

ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningslovens § 32-1 og Naturmangfoldloven.  Hun 

anfører videre at Arne Hellum er inhabil når det gjelder å følge opp saken.  

 

Sylvian Dahlberg Bye viser til at de ved befaringen 30.11.16 kommenterte at det hadde vært 

mye dragehode langs veien og at det hadde blitt felt flere kalkfuruer.  Videre til at veien 

tidligere hadde gått slik at man satt på skrå når man kjørte bil, noe som skulle tilsi at det var 

gjort betydelige inngrep i fjellet. Sylvian Dahlberg Bye kommenterer at det i befaringsrapporten 

står at også Nils Skagnæs har kjørt trasealternativ 1 med 2,5 m bred tresker, noe hun mener 

ikke stemmer.   

 

Sylvian Dahlberg Bye beskriver for traseen videre ulovlige inngrep og ulovlig ferdsel på dyrket 

mark, brudd på Naturmangfoldloven og Forskrift om dragehode samt verdiforringelse ved 

eventuell veitrase nær huset på 29/6.   Hun påpeker og skade på vannkilde. 

 

I klagen skriver Sylvian Dahlberg Bye videre om at det var felt en kalkfuru i siste del av traseen 

på 29/6 opp i mot 29/5. Hun skal ha uttrykt bekymring for måten kommunen foretok 

oppmåling, og viser til at kommunen nektet å måle opp plasseringen av en en gjerdestolpe med 

opprullet gjerde.  

 

Sylvain Dahlberg Bye mener videre at trasen hadde karakter av sti og viser til kartet som fulgte 

Grøtåsens byggesøknad i 2011.  Hun viser også til den gamle traseen videre vestover fra 29/5 

over 29/3.  Hun mener dette har betydning for vurdering av inngrepene.  

 

Sylvian Dahlberg Bye kommenterer videre den siste delen av befaringen som gjaldt en annen 

trase, «alternativ 3».   

 

Sylvian Dahlberg Bye viser til at det i befaringsrapporten 29.1.17 ikke er vist til paragrafer i 

Naturmangfoldloven eller Forskrift om Dragehode.  

 

Sylvian Dahlberg Bye skriver 29.1.17 om inhabilitet, og viser til forvaltningslovens § 6, og 

viser til at saksbehandler Arne Hellum tidligere har fattet beslutninger om ikke å følge opp 

ulovlige inngrep. Hun viser til at vanlig praksis i andre forvaltningsorganer er å benytte ulike 

saksbehandlere i tilsvarende situasjoner.   

 

Avslutningsvis viser Sylvian Dahlberg Bye til at det framgår av kommunens brev av 16.7.12 at 

kommunen var kjent med inngrepene.  Hun mener Hellum ikke har fulgt opp dette forholdet, 

og hun viser til et brev 18.7.12 fra advokatfirma Grette til Kjetil Grøtåsen. Hun mener også at 

kommunen hverken i 2012 eller 2016 drøfter at inngrepene er gjort på annen manns eiendom 

ulovlig, og at vesentlig informasjon som kom fram på befaringen, ikke er tatt med i 
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befaringsrapporten i det hun viser til Forvaltningslovens § 11 d, 2. ledd: «Blir det ved muntlige 

forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part gitt nye opplsyninger eller 

anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal de så vidt mulig nedtegnes eller 

protokolleres.  Det samme gjelder iakttakelser tjenestemannen gjør ved befaring m.m.» 

 

Kommunen sendte 11.4.17 klagen fra Sylvian Dahlberg Bye til partene til informasjon og for 

eventuell kommentar.  

 

I brev 14.5.17 (16/5628-10) kommenterer Advokat Kongsvik på vegne av Leif Ole Bjørnstad 

befaringsrapporten datert 9.11.17.  Men først skriver han om hvorledes han blant annet 

opplever jordskifterettssaken. Advokaten skriver om veiretter og om historikk knyttet til blant 

annet eiendom 29/5.   

 

Når det gjelder befaringsrapporten datert 9.1.17 skriver Advokat Kongsvik 14.5.17 at den 

gamle aktomstveien fra hovedveien endte på Bjørnstad sin eiendom 29/1 og at det ikke var 

flere eiendommer innenfor Bjørnstads gård som brukte veien.  Advokaten beskriver den 

beskjedne bruken og bilbruken til «Aasen-plassene».  På befaringen 30.11.16 skal Bjørnstad ha 

sagt at hans åker ville bli pløyd opp.  

 

Advokat Kongsvik synes et alternativ ved å reetablere atkomst fra hovedveien og opp til 29/5 

over blant annet 29/3 er eneste løsning.  Han kommenterer dragehodeforekomstene i området. 

Avslutningsvis kommer advokaten med et mulig løsningsforslag med at Grøtåsen bygger hytte 

osv.  

 

Leif Ole Bjørnstad har i noen år til og med i år 2017 drevet jorda på 29/6 som tilhører Sylvian 

Dahlberg Bye. Han redegjorde på befaringen 30.11.16 for at han kjører trasealternativ 1 med 

en 3 m bred tresker opp til jordet til 29/6.    

 

I tillegg til det som hovedkomiteen skal ta stilling til i denne saken, er det også mye 

korrespondanse fra tidligere og mye korrespondanse samtidig om andre forhold. Det er fattet 

flere vedtak, og dette med veirett er et eksempel på noe som ennå ikke er endelig avklart. 

Rådmannen har ikke lagt med all korrespondanse det siste året som vedlegg, men allikevel 

finner rådmannen det relevant å ta med en stor mengde vedlegg slik at partene ikke skal 

oppfatte at opplysninger ikke er lagt fram til hovedutvalget.   

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Eiendommene i dette området ligger ikke innenfor noen reguleringplan.  Kommuneplanens 

arealdel angir formålet til landbruks-, natur- og friluftsområde.  

 

Dragehodeplanen er rødlistet – den ble vernet av Kongen i statsråd 20. mai 2011 i medhold av 

Naturmangfoldloven § 23 – og er gitt egen forskrift om dragehode som prioritert art. 

Fylkesmannen er forvaltningsmuyndighet etter forskriftens § 5. 
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Juridiske forhold  

 

Kommunen er i denne saken bygningsmyndighet vedrørende vurdering av om det er utført 

søknadspliktige tiltak langs det Jordskifteretten betegner veitrasealternativ nr. 1.  

Jordskifteretten har avklaring av veirett til behandling. Fylkesmannen er klagemyndighet for 

kommunens avgjørelser som bygningsmyndighet.  Fylkesmannen er også 

forvaltningsmyndighet for plantearten «dragehode» som det finnes mye av i området.  

Sylvian Dahlberg Bye har kontaktet Sivilombudsmannen. Det er flere parter involvert.  

 

Plan- og bygningslovens § 32-1 slår fast at kommunen kan avstå fra å forfølge overtredelser av 

«mindre betydning». § 32-1 angir kommunens plikt, men medfører ikke at private 

rettssubjekter får rettskrav på at kommunen forfølger ulovligheter. En slik beslutning som 

ligger innenfor lovens rammer, kan ikke være gjenstand for klage og klage skal derfor i 

utgangspunktet avvises.  Avvisning av en slik klage er dog et enkeltvedtak og kan påklages og 

skal tas til behandling.  

 

Det er i saken anført habilitetsinnsigelser.  

 

  

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Kjetil Grøtåsen har hatt byggesak for riving og bygging av ny bolig på eiendom 29/5 til 

behandling i kommunens arkivsak 11/2658 og 15/1348.  Utslippssak for renseanlegg for ny 

bolig har blitt behandlet i arkivsak 10/1374. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning var på befaring 30.11.15 i forbindelse med 

behandlingen av HMA-sak 80/15, dvs. nevnte arkivsak 15/1348 for bolig for Grøtåsen.  På 

befaringen gikk hovedkomiteen det såkalte «trasealternativ 1» fra eiendom 29/1, over 29/6 til 

29/5.  På bakgrunn av saksframlegg, dokument 15/1348-16, tok ikke hovedkomiteen 30.11.15, 

i følge saksprotokoll, dokument 15/1348-26, klage fra Sylvian Dahlberg Bye på byggesak for 

Kjetil Grøtåsen på 29/5 til følge. Fylkesmannen opphevet 18.4.16 (dokument 15/1348-49) 

kommunens godkjenning med begrunnelse av at det skulle vært behandlet dispensasjon fra 

byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 fordi det ikke var vist til noen stedbunden 

næring for eiendom 29/5.  Fylkesmannen viste også til atkomst som grunnlag for oppheving av 

kommunens vedtak. 

 

Kommunen uttalte seg 21.7.16 (15/1348-59) til fylkesmannen som 25.8.16 avslo krav fra 

Sylvian Dahlberg Bye om dekning av kr. 253 310 til dekning av sakskostnader etter at 

fylkesmannen 18.4.16 hadde opphevet kommunens godkjenning av bolig for Grøtåsen. 

Departementet opphevet 8.12.16 fylkesmannens avslag. Fylkesmannen vedtok 15.2.17 at 

kommunen skulle betale kr. 26.400,-, og 30.3.17 avslo departementet klage fra Sylvian 

Dahlberg Bye vedrørende dette.  

 

Kjetil Grøtåsen søkte 11.12.15 landbrukskontoret om bygging av landbruksvei, dvs. 

trasealternativ 1 og 3 som jordskifteretten 9.10.15 besluttet at Gøtåsen måtte søke om. I 

dokument 16/107-16 avslo landbrukskontoret søknaden etter vurdering av at det hovedsakelig 

søkes anlagt atkomst til bolig og at landbruksvirksomhet ville utgjøre en liten del av formålet.   
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Økonomiske forhold 

  

I følge forvaltningslovens § 36, 1. ledd kan en part kreve å få dekket vesentlige kostnader 

dersom en klage blir endret til vedkommendes gunst.  Utfallet av behandlingen i klagesaker, 

både i hovedutvalget og hos fylkesmannen, kan ha betydning for dekning av utgifter i den 

forbindelse.  

 
 
Behov for informasjon og høringer 

  

Det er ikke innhentet uttalelser fra andre myndigheter vedrørende arbeidene som ble utført i 

2012.  Fylkesmannen som klagemyndighet, fylkesmannens miljøvernavdeling (vedrørende 

dragehode) og Sivilombudsmannen har likens deltatt i korrespondansen.  

 

 

Alternative løsninger 

  

Alternativ 1: 

 

Hovedutvalget viser til kommunens notat 9.1.17 (dokument 16/5628-2) med vedlegg etter 

befaring 30.11.16, til klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til kommentarer 14.5.17 fra 

Advokat Kongsvik og til rådmannens saksframlegg.    

 

1. Hovedutvalget anser at de utførte arbeidene representerer en overtredelse av byggereglene 

vedrørende søknadsplikt, men kommer til at overtredelsen er av mindre betydning slik at 

kommunen avstår fra å forfølge overtredelesn.  Beslutningen om dette er ikke enkeltvedtak, 

jf. plan- og bygningslovens § 32-1.  

2. Det er ikke fattet enkeltvedtak med klageadgang, jf. Forvaltningslovens § 28. 

 

 

Alternativ 2:  

 

Hovedutvalget viser til kommunens notat 9.1.17 (dokument 16/5628-2) med vedlegg etter 

befaring 30.11.16, til klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til kommentarer 14.5.17 fra 

Advokat Kongsvik og til rådmannens saksframlegg.    

 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

Rådmannen kan ikke se at denne saken er av prinsippiell karakter.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Hovedutvalget skal i saken ta stilling til om det er foretatt søknadspliktige inngrep i veitrase.  
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Kommunen viste 11.4.17 til at avgjørelsen i brev 9.1.17, etter befaringen 30.11.16, om at det 

ikke var utført søknadspliktige tiltak, ikke kunne påklages. Når Sylvian Dahlberg Bye klager på 

dette, legger rådmannen saken fram til Hovedutvalget for miljø- og areal for vurdering av om 

klagen skal avvises eller om alternativt vedtak skal fattes om henlegging av saken etter pbl § 

32-1. Kommunen har blant annet vist til at plan- oig bygningsloven ikke gir noen tidsfrist for å 

følge opp ulovligheter. 

 

Oppsummering av befaring 30.11.16 ble gitt i kommunens brev 9.1.17.  Befaringen skjedde ca 

4 ½ år etter at inngrepene ble foretatt, og kommunens observasjoner er gjengitt i nevnte brev.   

 

I «Beskrivelse av saken» i dette saksframlegget er «Enkelte av observasjonene og ytringene på 

befaringen» gjengitt.  Det framgår at deltakerne på befaringen stanset flere steder på 

strekningen der de involverte hadde ting å påpeke. I befaringsrapporten står det om «Enkelte 

av observasjonene og ytringene på befaringen»: 

 

Befaringen varte i ca 2 timer. Det var ikke snø på bakken. Deltakerne gikk samlet, så nærmere på 

enkelte forhold som en eller flere av partene tok opp, og det ble også diskusjoner. Kommunen tok 

bilder og hadde med en tommestokk som det ble tatt enkelte mål med. 

  

Befaringen startet med at trasealternativ 1 ble gått østfra og vestover. Det jordskifteretten kaller 

«Rode 2» og «Rode 3» av alternativ 1 ble befart. Etter å ha passert over jordet på 29/1, stanset 

deltakerne og så på traseen med dens hjulspor osv i oppoverbakken inne i skogen. I første 

venstresving ble traseen målt til å ha en bredde på ca 2,5 m. Det var vanskelig å se spor etter 

inngrep som skal ha blitt utført der for 4 ½ år siden. Grøtåsen kommenterte at han hadde fått 

tillatelse av Bjørnstad til å fjerne furu og til å rette innerkanten av traseen. Han opplyste at det 

ikke var tilført masse, bare «pusset på kanten».  

 

Litt videre langs traseen inne i skogen, litt lengre vest, ble det målt spor etter inngrep på 

nordsiden av traseen over en ca 8 m lang strekning. Der var det en inntil ca 0,5 m høy 

«skjæring». Masser som var fjernet i «skjæringa», var lagt på vestsiden av traseen der det ble 

målt en inntil ca 0,3 m høy «skråning», slik at total trasebredde akkurat der var ca 4,5 m. 

Grøtåsen fortalte at dette var gjort for å gjøre veien kjørbar.  

 

Da befaringen nådde eiendomsgrensen mellom 29/1 og 29/6, så vi på kalkfuru. Lilja Bye nevnte 

blant annet at røttene til slike trær kan være sårbare for skader som følge av inngrep eller trafikk. 

Bjørnstad nevnte «delefuru».  

 

Lilja Bye viste til at trase 1 går tett inn på bebyggelsen på 29/6, noe som er negativt for 29/6.  

 

Så gikk traseen over jordet på 29/6. Lilja Bye fortalte at traseen her var flyttet og at vannkilden 

var ødelagt. Vi forsto det slik at Dahlberg Bye mente en endring i trase hadde hatt betydning for 

vannkilden. Bjørnstad fortalte at jordet nedstrøms traseen (sør for traseen) tidvis kunne være så 

bløtt at det ikke var aktuelt å dyrke der. Kommunens representanter forsto det slik at Lilja Bye 

mente at terrenget var trykket ned slik at vannkilden var påvirket og slik at vannet ble stående i 

terrenget og ikke ble drenert vekk. Hellum ga uttrykk for at han ikke forsto resonnementet om at 

dette skulle kunne føre til at jordet nedstrøms traseen var bløtere enn det det ellers ville vært. 

  

Den siste delen av traseen på 29/6 går i en skråning. Det er noe sidehelning samtidig som det er 

en bakke opp til 29/5. Det var her det var gjort størst inngrep langs trasealternativ 1. I følge 

Grøtåsen var dette gjort fordi det skulle fraktes materialer til 29/5. Det var inngrep langs en ca 
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30 m lang strekning. Grøtåsen forklarte at det med gravemaskinskuffe var skrapt av noe i 

veikanten på nordsiden, og så var disse massene lagt i nedkant på sørsiden. «Skjæringa» på 

nordsiden hadde lengst oppe (lengst vest) fra ca 20 cm - 40 cm høyde. På det meste er det ca 80 

cm høyde på skjæringa på nordsiden. Grøtåsen påpekte at det var skjæring der før, og at 

inngrepene ikke har ført til 80 cm ny/økt skjæring. Det var verken pigget eller sprengt. Han 

presiserte at det ikke var tilkjørt steiner eller andre masser, men redegjorde for at det var lagt 2 

traktorskuffer med takstein i bunnen av bakken. Det var grodd til, og på befaringen så vi ikke spor 

etter taksteinen. I en strekning på ca 6 m lengde i nedkant av traseen kunne vi se andre steiner enn 

slike steinmasser som er i «skjælfjellet» på stedet. Grøtåsen fortalte at dette var steiner som ikke 

var fraktet hit i 2012. Jan Petter Lilja Bye betvilte at steinene hadde vært der tidligere. Kommunen 

hadde ikke med nivellerutstyr, water el.l., men tommestokk ble brukt til å anslå omtrent hvor høy 

skråningen var i nedkant i sør. Hellum kom fram til at skråningen på det meste var ca 1 m, dvs. 

forsøkt anslått høydeforskjellen fra overkant trase og ned til jomfruelig terreng på sørsiden. På 

befaringen kom det fram ulike syn på om arbeidene var utført i henhold til muntlig avtale mellom 

Sylvian Dahlberg Bye og Grøtåsen, eller ikke.  

 

Befaringsdeltakerne gikk så noen hundre meter videre vestover, dvs. på eiendommen 29/5 og 29/3. 

Selv om det virket som om traseen ikke var særlig i bruk lengre, var det tydelig at dette må ha vært 

en mye brukt trase i gamle dager.  

 

Sylvian Dahlberg Bye fant på befaringen noen eksemplarer av planten «dragehode», slik at de 

som deltok på befaringen kunne se hvorledes planten så ut på denne årstiden.  

 

Befaringsdeltakerne fant markeringer som var satt ut for trasealternativ 3, og traseen ble gått. 

Jan Petter Lilja Bye viste under veis i trasealternativ 3 til et trasealternativ 4 som, slik vi forsto 

det, jordskifteretten hadde forkastet.  

 

På grensen mellom 29/5 og 29/3 er det en port i den gamle veitraseen. Mellom portstolpene er det 

en bredde på ca 2,65 m.  

 

Leif Ola Bjørnstad fortalte at eiendom 29/1 og eiendom 29/3 har rett til å kjøre over 29/5 og 29/6. 

  

Kommunen tok mange bilder på befaringen. Disse er ennå ikke gjennomgått eller systematisert. 

 

 

Rådmannen ser at det under befaringen kunne vært utført nøyaktigere målinger av inngrepene 

utført i 2012 enn med tommestokk.  Det kunne vært brukt måleutstyr som f. eks. kommunens 

oppmålingskontor har.  Rådmannen vurderer likevel at målingene var tilstrekkelige for å 

vurdere omtrentlig omfang av inngrepene.    

 

 

I befaringsrapport 9.1.17 skrev kommunen vedrørende «Vurdering av terrenginngrep og av om 

arbeidene utført i 2012 er søknadspliktige»:  

 

I følge plan- og bygningslovens § 20-1 a) er bygging av nye anlegg søknadspliktige. Vår 

vurdering er at arbeidene langs trasealternativ 1 ikke gjelder en ny vei, det er arbeider langs en 

gammel vei. Arbeidene er således ikke søknadspliktige etter § 20-1 a). 

  

I følge plan- og bygningslovens § 20-1 b) er vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak 

som nevnt i § 20-1 a, søknadspliktig. I følge «PBL for praktikere» sin omtale av pbl § 20-1 b) må 
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hva som er vesentlig endring eller reparasjon vurderes konkret. Tiltakets omfang, karakter og 

kompleksitet skal tas i betraktning. 

 

Omfang:  

Viken skog ved veiplanlegger Fredrik C. Løvenskiold har delt opp trasealternativ 1 i 3 «roder». 

«Rode 1» er ca 110 m lang og starter på grensen mellom 29/3 og 29/1 og ble ikke vurdert på 

befaringen. «Rode 2» er ca 200 m lang og ligger på 29/1. «Rode 3» er ca 115 m lang og ligger på 

29/6. De vesentligste inngrepene som det er redegjort for ovenfor, dreier seg om strekninger av 

begrenset lengde, det er blant annet nevnt ca. 8 m og ca. 30 m. Videre er det nevnt at synlige 

skjæringer i «rode 2» er inntil 0,5 m og i «rode 3» inntil 0,8 m, og vi har inntrykk av at dette ikke i 

særlig grad er nye skjæringer men tidligere skjæringer som er berørt. Fyllingene er også av 

begrenset omfang, det er referert til at disse har en høyde på inntil ca 0,3 m i «rode 2» og inntil ca 

1,0 m i «rode 3». Vår konklusjon er at inngrepene ikke har et omfang som gjør at de ut i fra selve 

omfanget kommer inn under vesentlig endring eller vesentlig reparasjon.  

 

Karakter:  

Det er redegjort for at arbeidene er gjort med skuffa på gravemaskin, og ikke ved pigging eller 

sprengning. De masser som framkommer når det er pusset på skjæringer, er lagt på nedsiden av 

trassen. Det er opplyst at det ikke har blitt tilført masser – bare brukt massene fra pussinga av 

skjæringene, bortsett i fra 2 skuffer med takstein. Vi anser at det er vanlig at diverse kjørbare 

traseer har behov for vedlikehold og noe utbedring pga. erodering, slitasje osv. Det vil også 

kunne komme henvendelser om behov for utbedringer fra f. eks. utrykningsinstanser eller de som 

skal tømme søppel. Vann må ledes vekk, og skader etter telehiv o.l. må utbedres og forebygges. 

Derfor gjennomføres det mange steder fra tid til annen f. eks. rensking av veigrøfter, noe som 

vurderes ofte å kunne gi skjæringer mye høyere enn på 29/6. Behovet for å gjennomføre slike 

tiltak kan være ekstra stort når det skal fram skurtreskere og andre kjøretøyer som er større enn 

personbiler. Vi ser på arbeidene som er utført på 29/6 som utbedringer av en karakter som gjør at 

de ut i fra selve karakteren ikke utløser plikt til å søke om tillatelse. 

 

Kompleksitet:  

Vilkåret om kompleksitet forutsettes å ha å gjøre med behovet for å ansvarsbelegge arbeider av en 

viss vanskelighetsgrad, og at kompliserte arbeider med større sikkerhet får en forskriftsmessig 

prosjektering og utførelse dersom arbeidene behandles etter byggereglene. Naturmangfoldloven 

er blitt nevnt, og den rødlistede blomsten «dragehode» finnes mange steder i området.  

På befaringen viste Hellum fram kart fra rapport «Dragehode i Buskerud» laget av Sweco Norge 

AS v/Frode Løset på oppdrag fra fylkesmannen i Buskerud med Åsmund Tysse som kontaktperson. 

Rapporten for «Ultveit» er fra 2014. Kartene viser store forekomster av dragehode i skraverte 

områder, blant annet rett øst for det sted befaringen startet samt i flere områder av varierende 

størrelse nord for trasealternativ 1. Et ytterligere område, og aller største område, er sør for 

trasealternativ 1, hovedsakelig på 29/3 men også på 29/6 og noe på 29/5. I tillegg til slike 

skraverte områder vises små delpopulasjoner. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter en 

egen forskrift i medhold av Naturmangfoldlovens § 23 – kongen har i statsråd 20.5.11 utpekt 

dragehode til en prioritert art. Dersom noen ønsker å gjøre tiltak som vil påvirke 

dragehodeplanter, må det sendes en søknad til fylkesmannen som kan vurdere å gi dispensasjon 

dersom tiltaket ikke utgjør noen fare for artens bestandssituasjon eller utvikling. Når det kommer 

søknad etter plan- og bygningsloven fra Grøtåsen for trasealternativ 1 og 3, vil det måtte 

undersøkes om det er tilstrekkelig dokumentert vedrørende dragehode og om fylkesmannen 

allerede er tilstrekkelig involvert/gitt dispensasjon hvis tiltakene berører dragehodeforekomster. 

Men for vurderingen av om de arbeidene som ble utført i 2012 er søknadspliktige, finner 

bygningsmyndigheten ikke at dragehodeproblematikken medfører at det nå i etterkant må søkes 

om tillatelse pga kompleksitet el.l.  
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I dette tilfellet vurderer vi at det ikke er arbeider som er utført som ut i fra selve kompleksiteten 

tilsier søknadsplikt.  

 

Samlet vurdering av tiltakene, ut i fra av omfang, karakter og kompleksitet: Bygningsmyndigheten 

konkluderer med at tiltakene som er utført ikke er søknadspliktige etter pbl § 20-1 b), vurdert 

verken ut for omfang, karakter eller kompleksitet hver for seg eller samlet sett. Vi kan heller ikke 

se at det ut i fra andre kriterier som f. eks. estetikk eller i forhold til naboer skulle være 

søknadsplikt. 

 

I befaringsrapporten skrev kommunen også om andre byggeregler: 

 

Plan- og bygningslovens § 20-5 angir tiltak som er unntatt søknadsplikt. I § 20-5 g) står det: 

«andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.» 

Byggesaksforskriftens § 4-1 angir tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Ved vurdering av 

omfang av terrengendringer, finner man i § 4-1 d) nr. 7 at det ved mindre fylling eller planering 

av terreng er en grense på 3,0 m høydeforskjell for når det kreves søknad. Tiltakene som er utført 

blir ikke søknadspliktige som følge av § 4-1 d) nr. 7.  

 

Vi nevner også at formannskapet i Ringerike kommune 16.9.14 vedtok retningslinjer for 

oppfylling/massedeponi. I LNF-områder så utløser terrenginngrep som avviker mer enn 3,0 m fra 

opprinnelig terreng eller som har samlet omfang på mer enn 1 000 m², søknadsplikt. Inngrepene i 

dette tilfelle utløser ikke søknadsplikt som følge av nevnte retningslinjer. 

 

I befaringsrapporten konkluderte kommunen slik:  

 

Vi kan ikke se at det er utført søknadspliktige tiltak i trasealternativ 1, jf. Plan- og 

bygningslovens § 20-1, bokstav a eller b. Vi finner videre at tiltakene er i henhold til 

unntaksreglene i byggesaksforskriftens § 4-1 d) nr. 7 og finner at tiltakene heller ikke utløser 

søknadsplikt etter retningslinjene som formannskapet vedtok 16.9.14. På bakgrunn av dette, 

finner vi det ikke nødvendig å vurdere om de utførte tiltak trenger å fritas etter plan- og 

bygningslovens § 20-5 g).  

Vi viser for øvrig til at veiledningen til byggesaksforskriften for § 4-1 angir: «Kommunens 

avgjørelse av om tiltak kan unntas fra søknadsplikt anses som prosessledende og er ikke mulig å 

klage på.» 

 

I befaringsrapporten 9.1.17 kommenterte kommunen befaringen for øvrig slik: 

 

I dokument 15/1348-68, dvs. et brev 23.11.16 til Sylvian Dahlberg Bye, redegjorde vi blant annet 

for at fylkesmannen er myndighet vedrørende eventuelle ødeleggelser av arten dragehode.  

 

Når det gjelder hjulspor, der hvor trasealternativ 1 passerer over jordet på 29/6, er det nevnt at 

deler av traseen er noe endret. Vi kjenner ikke til at det på dette stedet er utført anleggsarbeider, 

men det virker som om trafikk på traseen ikke helt har fulgt opprinnelig trase. Vi antar at det med 

formodentlig begrenset bærelag i bakken, kan bli hjulspor ved kjøring, og at det ved senere 

kjøring kan bli svingt unna for å unngå å komme ned i slike hjulspor. Det vurderes altså ikke å 

være noe tiltak som er utført, og vi forutsetter at tidligere trase kan være like anvendbar som den 

avvikende traseen. Eventuell trafikk, før det foreligger en endelig godkjenning av Jordskifteretten, 

forutsetter vi kan skje i opprinnelig trase slik at det inntil da ikke er nødvendig å kreve søknad om 

tillatelse til en midlertidig, endret veitrase.  
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Vi har ikke vurdert dette med opplysningene om flytting av trase fullstendig, og har i denne 

omgang f. eks. ikke sammenlignet flyfoto fra ulike tider. I forbindelse med framtidig søknad etter 

plan- og bygningsloven, vil plassering av traseer være en del av dokumentasjonen. Evt. skader på 

terreng og vannkilde anses å være et privatrettslig forhold.  

 

Hvorvidt terrenginngrepene på 29/6 er gjort i henhold til en muntlig avtale mellom 

hjemmelshaverne for 29/6 og 29/5 eller ikke, kan vi ikke se at har betydning for om de utførte 

arbeidene er søknadspliktige eller ikke. Etter hva vi forstår er dette forhold som tas opp 

privatrettslig. 

 

I bearingsrapporten 1.9.17 skrev kommiunen vedrørende inhabilitet: 

 

I Grøtåsens byggesak, vår arkivsak nr. 15/1348, fattet fylkesmannen endelig vedtak18.4.16. 

Kommunens godkjenning ble opphevet. I kommunens saksframlegg til Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning sin klagebehandling 30.11.15, vurderte rådmannen at det ikke var 

klandreverdige inhabilitetsforhold i kommunen i saken. Fylkesmannen gikk ikke i mot denne 

vurderingen 18.4.16. Vi mener håndteringen av terrenginngrep knyttet til befaringen 30.11.16 ikke 

er problematisk med hensyn til inhabilitet, og det er nå Ane Weber, Arne Hellum og kommunalsjef 

Gunn Edvardsen som representerer bygningsmyndigheten vedrørende dette. Når det gjelder 

behandlingen av de 2 traseene som jordskifteretten har fattet vedtak om, vil Ringerike kommune 

løpende måtte vurdere sin habilitet, og vurdere om en annen kommune skal ta seg av f. eks. 

utarbeidelse av saksframlegg. 

 

 

I klage 29.1.17 viser Sylvian Dahlberg Bye blant annet til henvendelser hun har gjort til blant 

annet kommunen angående denne saken og andre forhold.  Innledningsvis anfører hun at det er 

brukt feil paragraf ved innkalling til befaringen.  Rådmannen kan ikke se at det har betydning 

for saken at hun mener det i innkallingen til befaringen skulle vært vist til plan- og 

bygningslovens § 32-1 som omhandler forfølging av ulovligheter, mens kommunen i 

innkallingen 23.11.16 til befaring viste til § 33-2 som blant annet omhandler kommunens rett til 

å foreta undersøkelser på fast eiendom med sikte på gjennomføring av loven eller bestemmelser 

i medhold av loven. Sak 16/5628 ble opprettet i forbindelse med at det ble innkalt til 

befaringen. § 32-1 angir kommunens plikt til å følge opp ulovligheter, men gir ikke selvstendig 

hjemmel til å foreta undersøkelser.  

 

Sylvian Dahlberg Bye bemerker at det skulle vært sendt ut referat fra befaringen slik at partene 

kunne kommet med kommentarer. Rådmannen viser til at det 9.1.17 ikke ble fattet noe 

enkeltvedtak med klageadgang.  Rådmannen mener all korrespondansen i saken, det inntrykk 

administrasjonen fikk ved selvsyn på befaringen og de vurderinger som ble gjort i 

befaringsrapporten 9.1.17 ga et tilstrekkelig grunnlag for konklusjonen i  rapporten.  Gjennom 

sin klage har Sylvian Dahlberg Bye likevel fått fremmet sine synspunkter overfor kommunen 

inkludert hovedkomiteen. 

 

Sylvian Dahlberg Bye savner blant annet plan- og bygningslovens § 32-1 og 

Naturmangfoldloven i kommunens behandling. Sylvian Dahlberg Bye bemerker at de ved 

befaringen 30.11.16 kommenterte at det hadde vært mye dragehode langs veien.  I 

befaringsrapporten er det under «kompleksitet» vist til det i Sweco-rapport med kart som viser 

hvor det var dragehodeforekomster.  At det kan ha blitt felt kalkfuruer kan ikke rådmannen se 

hvorledes kan tillegges særlig vekt.  
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 Rådmannen viser til at det under «kompleksitet» i befaringsrapporten er redegjort for at det er 

fylkesmannen som er myndighet for inngrep knyttet til dragehode, og kjenner til at 

fylkesmannens Åsmund Tysse har blitt kontaktet om dragehode. En breddeutvidelse som måtte 

være utført der befaringen 30.11.16 startet, en breddeutvidelse som ikke er nevnt i 

befaringrapporten 9.1.17 og som evt. skulle ha berørt dragehode, finner rådmannen er en sak 

for fylkesmannen og ikke for kommunen. 

  

I kommentarer til befaringsrapporten skriver Sylvian Dahlberg Bye: «Det ble orientert om at 

Ringerike kommune tidligere har erklært seg inhabile i saker knyttet til angjeldende 

eiendommer.  Dette altså på grunn av at Ringerike kommunes enhetsleder for miljø og 

arealforvaltning har næringsinteresser knyttet til eiendommene.  Vi ba eksplisitt om at dette 

ble ført i referatet.  Øvre Aasen 29/5 har ikke veirett over Nedre Aasen 29/6.  Rettskraftig 

dom på dette foreligger.  En veitrase her vil medføre en vesentlig forringelse/verditap på 

eiendommen.»   Habilitetsspørsmålet er tatt opp i siste avsnitt i befaringsrapporten 9.1.17. Det 

er blant annet vist til at fylkemsannen i sitt vedtak 18.4.16 ikke gikk i mot kommunens 

vurdering av at det ikke forelå klandreverdige inhabilitetsforhold.  De utførte 

terrenginngrepene er ellers ikke på Skagnæs sin eiendom 29/3.  Inngrepene skjedde i 2012 i 

forbindelse med at kommunen godkjente rammetillatelse 12.1.12 og igangsettingstillatelse 

2.5.12, opphevet av   Fylkesmannen 18.4.16.  Heidi Skagnæs ble eier av 29/3 i 2013. 

 

Sylvian Dahlberg Bye kommenterer befaringsrapport når det gjelder beskrivelsen av 

observasjonenene av inngrep i bakken på 29/1.  Hun forklarer at man tidligere kjørte på 

«skjærfjellet» og at man satt på skrå i bilen.  Det står i referatet at det ble målt 0,5 m skjæring, 

og rådmannen kan ikke se at tallet 0,5 m må økes ut i fra opplysningene fra Sylvian Dahlberg 

Bye. Rådmannen kan ikke se at det er utført «betydelig inngrep i fjellet».  

 

Sylvian Dahlberg Bye kommenterer at det i befaringsrapporten står om kjøring med tresker, og 

at Nils Skagnæs ikke har kjørt der.  Kommunen hadde skrevet at Nils Skagnæs hadde kjørt 

med 2,5 m bred tresker, men da gjenstår det at Leif Ole Bjørnstad hadde kjørt med 3 m bred 

tresker.  

 

Sylvian Dahlberg Bye anfører videre ulovlige inngrep og ulovlig ferdsel på dyrket mark, brudd 

på Naturmangfoldloven og Forskrift om dragehode samt verdiforringelse ved eventuell veitrase 

nær huset på 29/6.  Rådmannen kan ikke se at dette er forhold som vedrører spørsmål om 

søknadsplikt vedrørende inngrep i 2012.   

 

Sylvian Dahlberg Bye skriver 29.1.17 videre om ferdsel med anleggsmaskiner ute på dyrket 

mark og om skade på brønn som vannkilde. Hun viser til taksten som rådmannen har vedlagt 

(dokument 15/1348-27).  Rådmannen vurderer at dette er privatrettslige forhold. Sylvian 

Dahlberg Bye viser til at Ringerike kommune tok bilder av brønnen og vurderte den som knust.  

Kommunens representanter på befaringen hadde ikke spesialkompetanse på brønner, og har 

ikke tatt stilling til årsaken til at brønnen evt. er endret.  

 

I klagen skriver Sylvian Dahlberg Bye videre om at det var felt en kalkfuru i siste del av traseen 

på 29/6 opp i mot 29/5. Rådmannen vurderer ikke at felling av kalkfuru er av vesenetlig 

betydning for søknadsspørsmålet. Sylvian Dahlberg Bye uttrykker videre bekymring for måten 

kommuen foretok oppmåling.  Rådmannen vurderer at terrenginngrepene i området er så 

begrensende at en tommestokk er tilstrekkelig for å feste omtrentlige tall til det man ser.   

Bredder og høyder varierer langs traseen, og rådmannen kan ikke se at hovedinntrykket hadde 
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blitt annerledes dersom det hadde vært gjort eksakte målinger, ville ikke hovedinntrykket blitt 

et annet.  Ca-tallene som det er operert med i befaringsrapporten, er anslåtte tall med 

tommestokk, og det er ikke bare skrittet opp el.l.   Dahlberg Bye viser videre til at kommunen 

nektet å måle opp plasseringen av en en gjerdestolpe med opprullet gjerde.  Kommunen 

håndhever ikke Lov om grannegjerde.  Flytting grensemerker el.l. vurderes som privatrettslige 

forhold, og det er oppmålingskontoret som er rette instans for å rykke ut dersom grensemerker 

skal settes ut.   

 

Sylvian Dahlberg Bye mener videre at trasen hadde karakter av sti og viser til kartet som fulgte 

Grøtåsens byggesøknad i 2011.  Hun viser også til den gamle traseen videre vestover fra 29/5 

over 29/3.  Hun mener dette har betydning for vurdering av inngrepene. Rådmannen viser til at 

dette har vært en trase som i mange år var atkomst blant annet til fots, med hest og kjerre osv, 

og i de siste årene også med 3 m bred skurtresker.  Rådmannens vurdering er derfor at traseen 

er en gammel vei og ikke sti. Rådmannen viser for øvrig til at hele traseen inkludert traseen 

videre sørvestover fra 29/5 over blant annet 29/3 ned til Åsaveien ble befart 31.10.17 med 

Nedre Buskerud Jordskifterett.  Selv om traseen sørvest for 29/5 trolig ikke har vært benyttet 

annet enn til fots mange år, er selve traseen svært tydelig og det framgår etter rådmannens 

vurdering tydelig at traseen er en gammel vei.  Traseen vurderes nå som utgangspunkt for et 

mulig atkomstalternativ i jordskifteretten.  

 

Sylvian Dahlberg Bye kommenterer videre den siste delen av befaringen som gjaldt en annen 

trase, «alternativ 3».  Rådmannen kan ikke se at kommanterene vedrørende dette har betydning 

for spørsmålet om søknadsplikt for arbeidene utført i 2012, og vurderer ikke kommentarene. 

 

Kunnskapsgrunnlaget ut ifra Naturmangfoldlovens § 8 vurderes derved å være godt 

vedrørende dragehode, men som nevnt i befaringsrapporten ville en søknad om veitiltak måtte 

inneholde vurdering av dragehode, og fylkesmannen ville være myndighet om dragehode 

berøres. Rådmannen mener at de beskjedne arbeidene som ble gjort i 2012 ikke behøver å 

reverseres selv om det er mange store dragehodeforekomster i området.  Jordskifteretten 

skriver 12.10.15 side 57 at Frode Løset i Sweco i sin rapport konkluderer med at alternativ 1 

ikke er i konflikt med dragehodeforekomster med mindre det foretas breddeutvidelse i 

kalkskråning opp mot eiendom 29/5. 

 

Sylvian Dahlberg Bye skriver 29.1.17 om inhabilitet, og viser til forvaltningslovens § 6.  Hun 

skriver at saksbehandler Arne Hellum tidligere har fattet beslutninger om ikke å følge opp 

ulovlige inngrep. Hun anfører at vanlig praksis i andre forvaltningsorganer er å benytte ulike 

saksbehanedler i tilsvarende situasjoner.  Rådmannen viser til at bygningsmyndigheten i 

Ringerike kommune i mange år har praktisert «fullført saksbehandling», slik at en 

saksbehandler «følger saken fra A til Å». Det er altså ikke slik at en saksbehandler overlater 

saken til en annen dersom det kommer en klage. Rådmannen kan ikke se at dette er en 

lovstridig praksis. Dette er en omfattende sak. 

 

Avslutningsvis viser Sylvian Dahlberg Bye til at det framgår av kommunens brev av 16.7.12 at 

kommunen var kjent med inngrepene.  Hun mener Hellum ikke har fulgt opp dette forholdet, 

og hun viser til et brev 18.7.12 fra advokatfirma Grette til Kjetil Grøtåsen. Hun mener også at 

kommunen hverken i 2012 eller 2016 drøfter at inngrepene er gjort på annen manns eiendom 

ulovlig, og at vesentlig informasjon ikke er tatt med i det hun viser til Forvaltningslovens § 11 

d, 2. ledd: «Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part 

gitt nye opplsyninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal de så vidt 
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mulig nedtegnes eller protokolleres.  Det samme gjelder iakttakelser tjenestemannen gjør ved 

befaring m.m.» Rådmannen viser til at det i følge plan- og bygningslovens § 21-6 ikke er opp 

til kommunen å ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesaker. For øvrig 

viser rådmannen til at Nedre Buskerud Jordskifterett har gitt Grøtåsen midlertidig veirett.  

 

Kommunen tok i brev 16.7.12 opp inngrepene som kommunen var blitt kjent med.  

Rådmannen redegjorde deretter i et brev 23.8.12 for å ha opplysninger om at arbeider ikke 

lengre pågikk, noe Grøtåsen bekreftet i brev 24.11.12 da han skrev at arbeidet var stanset og 

samtidig opplyste at det jobbes med alternative atkomsttraseer og/eller avklaring av veirett 

over 29/6.  Det ble fra 24.11.12 til 5.2.15 ikke registrert noen nye dokumenter. Det vurderes at 

det i denne perioden ikke forelå noe grunnlag for kommunen å følge opp saken. Rådmannen 

mener videre at kommunen har fulgt opp saken med betydelig innsats i de perioder hvor saken 

har vært aktiv, det er likevel flere kompliserte problemstillinger som delvis er vevd inni 

hverandre.  

 

Rådmannen anser befaringsrapporten 9.1.17 for å være relativt fyldig, men har likevel skrevet i 

rapporten at det er enkelte av partenes ytringer som er notert. Sylvian Dahlberg Bye har 

gjennom sin klage kommentert de forhold hun mener er utelatt.  For å ivareta kontradiksjon, 

ble klagen oversendt partene Bjørnstad og Grøtåsen i brev 11.4.17 med frist for kommentarer 

til 12.5.17.  Kommunen mottok brev 14.5.17 fra Advokat Kongsvi på vegne av Bjørnstad.  I 

brevet redegjøres det for ulike forhold, blant annet veiens historikk og veirett over «Åsen-

plassene». Rådmannen merker seg blant annet at den gamle atkomsten fra hovedveien som 

veitrasealternativ 1 er en del av, ender opp på Bjørnstads eiendom 29/1.  Siden har kommunen 

også mottatt brev 19.6.17, 15.8.17 og 16.8.17 fra Advokat Kongsvik.  Disse brevene er ikke 

vurdert av rådmannen i forbindelse med advokatens kommentar til befaringrapport 9.1.17.  

 

Rådmannenens vurdering av at tiltakene ikke medfører søknadsplikt, endres ikke som følge av 

klagen. 

 

Det har kommet purringer fra Sylvian Dahlberg Bye i forbindelse med klagen hennes på 

kommunens konklusjon i brev 9.1.17 om at inngrepene i 2012 ikke trenger søknad eller 

tillatelse. Å følge opp klagen har tatt lengre tid enn ønskelig, men purringene og andre temaer 

har vært besvart og håndtert. Andre temaer gjelder blant annet om formålet veitrase nr. 1 er 

tegnet inn med på kommunens ulike kart til ulike tider, eiendommen 29/5 sitt formål, 

hovedbygningen sin bygningstype, dette med at trase nr. 1 er pløyd opp over jordet på 29/1 

samt dette at det jobbes for å avklare hva slags endelig løsning det skal bli for atkomstvei.  

Kommunen har blant annet i sine brev 11.4.17, 2.6.17, 28.8.17 og 23.10.17 svart og orientert 

om saken.  Partene ble gitt anledning til å kommentere befaringsrapporten datert 9.1.17 og 

klagen fra Sylvian Dahlberg Bye.  

 

En del av den traseen jordskifteretten kaller «alternativ 1» er pløyd opp på jordet på 29/1. 

Dette ble opplyst i brev 14.5.17 fra Advokat Kongsvik som representerer Bjørnstad på 29/1. I 

brev 27.6.17 ba Sylvian Dahlberg Bye kommunen om å opprette ulovlighetssak vedrørende 

dette. I brev 28.7.17 ba kommunen om kommentar fra Advokat Kongsvik. Etter å ha fått brev 

datert 15.8.17 fra Advokat Kongsvik, skrev kommunen 21.8.17 brev til Nedre Buskerud 

Jorskifterett.  Jordskifteretten svarte 25.8.17 og la ved brev 9.6.17 der jordskifteretten påpekte 

at handlingen med å pløye opp veien er i strid med vedtak av 9.10.15 der Grøtåsen ble gitt en 

midlertidig veirett på 29/1. Jordskifteretten skrev at Dahlberg Bye var orientert om at hun 

kunne anmode om midlertidig veirett over 29/1 på lik linje med Grøtåsen.  
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31.10.17 holdt Nedre Buskerud Jordskifterett befaring av en alternativ veitrase sørvestover fra 

29/5, hovedsakelig på 29/3, og kommunen deltok på den første delen av befaringen som endte 

opp med at det ble sett på hvor det var pløyd opp, og oppløyingen ble diskutert.  Det ble blant 

annet observert at Grøtåsen hadde kjørt i traseen over jordet.  I det dette saksframlegget, 

dokument 16/5628-45, skrives, foreligger det ikke konklusjon fra jordskifteretten etter 

befaringen, og slik rådmannen forstår det er det aktuelt at partene kan komme med anførsler til 

jordskifteretten før det konkluderes om noen uker.  På bakgrunn av svaret jordskifteretten ga 

kommunen 25.8.17 og prosessen knyttet til jordskifterettens videre arbeid som befaringen 

31.10.17 var et ledd i, finner rådmannen det ikke aktuelt å opprette noen ulovlighetssak 

vedrørende pløyinga i traseen nå.   

 

Rådmannens samlede vurdering er at inngrepene i 2012 er gjort i en trase som har ligget der i 

mange år.  Traseen har trolig blitt brukt på forskjellig vis, blant annet med hest og kjerre, og i 

moderne tid har i alle fall deler av strekningen blitt brukt av skurtresker med inntil 3 m bredde.  

Når det skal vurdere om et tiltak er søknadspliktig, er tiltakenes omfang sentralt, men det kan 

også være av betydning om tiltakene har medført en bruksendring.  Det har vært diskusjon om 

hva traseen har vært benyttet til og hvem som har hatt veirett eller har brukt traseen.  Det har f. 

eks. vært diskutert hva kart til ulike tidere har vist for slags vei el.l.. Vi har i denne omgang f. 

eks. ikke gjennomgått vedlegg i 16 punkter som Grøåsen la ved sitt brev 7.12.16. Grøtåsen er i 

prosess med søknad om tillatelse til opparbeidelse av atkomst for boligformål på 29/5, og en 

slik søknad har tekniske krav til veistandard.  Rådmannen mener at inngrepene som ble gjort i 

2012 må kunne vurderes uavhengig av veiretter, tillatelse fra grunneiere osv.  

 

Rådmannen kan ikke se at de synspunkter Sylvian Dahlberg Bye eller andre har kommet med 

etter befaringsrapporten 9.1.17 tilsier at kommunen skal endre sin oppfatning av at inngrepene 

som ble foretatt i 2012, ikke er søknadspliktige. 

 

 

Vedlegg 

 

I – Innledende vedlegg  

- Oversiktskart målestokk 1:50 000 

- Situasjonskart målestokk 1:2000 

- Kart fra Nedre Buskerud Jordskifterett samt utredning av veitrase alternativ 1 

- 16/5628-2  Brev 9.1.17 med vedlegg fra kommunen etter befaring 30.11.16 

- 16/5628-4 Klage 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye 

- 15/1348-27   Befaringsrapport 30.6.15 sendt 7.12.15 fra Sylvian Dahlberg Bye 

- 14/918-1 Retningslinjer vedtatt i formannskapet 16.9.14 for oppfylling/massedeponi 

- 16/5628-10   Brev 14.5.17 fra Advokat Kongsvik vedrørende befaringsrapport 9.1.17 

 

II Fra arkivsak 15/1348 

- 15/1348-16 Saksframlegg for hovedkomitesak 80/15 for bolig på 29/5 

- 15/1348-26 Saksprotokoll for hovedkomitesak 80/15 

- 15/1348-49 Fylkesmannen tok 18.4.16 klagen til følge og omgjorde kommunens vedtak 

- 15/1348-50 Sylvian Dahlberg Bye ber 10.5.16 kommunen reagere på veitiltak i 2012 

- 15/1348-55 Brev til kommunen 6.6.16 fra Sylvian Dahlberg Bye om brev 10.5.16 

- 15/1348-56 Epost 21.6.16 fra Sylvian Dahlberg Bye 

- 15/1348-59 Uttalelse fra kommunen til fylkesmannen vedrørende sakskostnader 
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- 15/1348-60 Svar fra kommunen på henvendelser fra Sylvian Dahlsberg Bye 

- 15/1348-63 Fylkesmannenen avslo krav om dekning av kr. 253 310,-. 

- 15/1348-64 Brev 25.9.16 fra Sylvian Dahlberg Bye til kommunen vedrørende ulovligheter 

- 15/1348-66 Purring 30.10.16 fra Sylvian Dahlberg Bye til kommunen 

- 15/1348-67 Brev 2.11.16 fra fylkesmannen til Sylvian Dahlberg Bye om diverse 

- 15/1348-68 Svar 23.11.16 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye vedr. henvendelser 

- 15/1348-69 Departementets oppheving av fylkesmannens avslag på dekning av kostnader 

- 15/1348-70 Fylkesmannen avgjorde at kommunen skulle betale kr. 26 400,- til Dahlberg Bye 

- 15/1348-73 Dahlberg Bye ber 10.3.17 kommunen behandle klage sendt fylkesmannen 

 

III Fra arkivsak 16/107 

- Tilbakemelding 28.1.16 fra fylkesmannen om at kommunen ikke er inhabil i veisak 

- Avslag 29.4.16 fra landbrukskontoret vedrørende søknad om bygging av landbruksvei 

 

IV - Sak 0600-2013-0009 i Nedre Buskerud Jordskifterett 

- Rettsbok fra rettsmøte 9.10.15 

 

V - Flere dokumenter fra arkivsak 16/5628 

- 16/5628-01 Kommunen varslet 23.11.16 om befaring 30.11.16 

- (16/5628-02 Rapport datert 9.1.17 med vedlegg fra befaring 30.11.16. (se vedlegg ovenfor)) 

- (16/5628-04 Klage 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye til fylkesmannen (se vedlegg ovenfor)) 

- 16/5628-05 E-post 24.2.17 fra Dahlberg Bye til kommunen om klage til fylkesmannen 

- 16/5628-06 Brev 2.3.17 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-07 Sylvian Dahlberg Bye orienteres av fylkesmannen om klageregler 

- 16/5628-08 Sylvian Dahlberg Bye ba 26.3.17 om svar på sin klage 29.1.17 

- 16/5628-09 Brev 11.4.17 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-13 Brev 22.5.17 fra Sylvian Dahlberg Bye som ber om status i saken 

- 16/5628-12 Brev 2.6.17 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-15 Brev 19.6.17 fra Advokat Kongsvik til Nedre Buskerud Jordskifterett 

- 16/5628-16 Brev 27.6.17 fra Sylvian Dahlberg Bye til kommunen om fjerning av vei 

- 16/5628-18 Brev 6.7.17 fra Sivilombudsmannen til Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-19 Påminnelse 25.7.17 fra Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-20 Brev 28.7.17 fra kommunen til Advokat Kongsvik 

- 16/5628-22 Brev 15.8.17 fra Advokat Kongsvik 

- 16/5628-23 Brev 21.8.17 fra kommunen til Nedre Buskerud Jordskifterett 

- 16/5628-25 Brev 16.8.17 med vedlegg fra Advokat Kongsvik 

 

VI – Øvrige dokumenter fra arkivsak 16/5628 

- 16/5628-26 Brev fra Sylvian Dahlberg Bye om fjerning av vei 

- 16/5628-28 Brev 25.8.17 fra Nedre Buskerud jordskifterett 

- 16/5628-27 Brev 28.8.17 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-32 Brev 13.9.17 med vedlegg fra Dahlberg Bye om ulovligheter og sendrektighet 

- 16/5628-33 Purring 18.9.17 fra Sylvian Dahlberg Bye om oppretting av ulovlighetssak 

- 16/5628-34 Brev 2.10.17 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye om evt. ulovlighetssak 

- 16/5628-35 Purring 10.10.17 fra Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-37 Brev 10.10.17 fra Sylvian Dahlberg Bye vedrørende habilitet 

- 16/5628-36 Brev 23.10.17 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-39 Brev 25.10.17 fra fylkesmannen om planer om HMA-behandling 4.12.17 
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 Ringerike kommune, 15.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Arne Hellum 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  82/17 

Side 55 av 68   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/3078-25   Arkiv: GNR 45/168  

 

Klage - Tilbygg til bolig Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

586/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 16.10.2017 

82/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget viser til sitt vedtak i sak 64/17, til delegasjonssak 586/17, til klage fra Nicolaj 

Vogter, til ansvarlig søkers kommentar til klagen og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye vesentlige momenter som 

tilsier at vedtak i sak 64/17 og i delegasjonssak nr. 586/17 bør endres. 

2. Klagen fra Nicolaj Vogter tas ikke til følge. Vedtak i sak 64/17 og delegasjonssak nr. 

586/17 opprettholdes. 

3. Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

  

 

Utskrift sendes 

Siviling. Ole Christian Styri, Haugerudgata 31, 3520 Jevnaker 

Line Østvold, Vinteroveien 23 A, 3517 Hønefoss  

Nicolaj Vogter, Høybyveien 52, 3517 Hønefoss 

 

Sammendrag 

I saksframlegget til sak 64/17skrev rådmannen følgende 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. 

 

Det har kommet klage fra nabo Nicolaj Vogter.  

 

Innledning / bakgrunn 

I saksframlegget til sak 64/17 skrev rådmannen følgende 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 
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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. 

 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen er momenter som tilsier at vedtaket i sak 64/17 bør 

endres. 

 

Beskrivelse av saken 

I saksframlegget til sak 64/17 skrev rådmannen følgende 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 
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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. 

 

På bakgrunn av hovedutvalgets vedtak i sak 64/17, ble det i brev datert 16.10.17, sendt 

melding om politisk vedtak til ansvarlig søker, Siviling. Ole Christian Styri, tiltakshaver Line 

Østvold og nabo Nicolaj Vogter. Saken ble viderebehandlet på delegert myndighet og tiltaket 

godkjent i delegasjonssak nr. 586/17. 

 

Byggesaksavdelingen mottok, på e-post 09.11.17, klage fra nabo Nicolaj Vogter. Klagen anses 

å være rettidig framsatt. Det framgår av klagen at naboen klager på plassering av tilbygget. 

Vogter mener at solberegningen som er lagt til grunn er feil. Han viser til bilde innsendt 

sammen med klagen. Dette viser en syrinbusk som er beskåret slik at solen skal komme inn i 

hagen og som Vogter forklarer er langt under mønet på det omsøkte tilbygget. 

 

Klagen ble oversendt på e-post 10.11.17 til ansvarlig søker og tiltakshaver, og 13.11.17 ble det 

mottatt kommentar til klagen per e-post. Ansvarlig søker kommenterer at solforholdene har 
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vært gjenstand for detaljert vurdering og kan ikke ut fra opplysningene i klagen se hvordan de 

fremlagte beregningene skulle gi feil informasjon. Videre hevder ansvarlig søker at 

overordnede betraktninger vil føre til samme konklusjon som politikernes vedtak i sak 64/17 

også uten å vurdere solforholdene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I saksframlegg til sak 64/17 skrev rådmannen følgende om forhold til overordnende 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  

I saksframlegg til sak 64/17 skrev rådmannen følgende om 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 

Saken ble første gang behandlet av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i sak 64/17 i 

møte 09.10.17. På bakgrunn av hovedutvalgets vedtak ble søknaden viderebehandlet i 

delegasjonssak 586/17 datert 17.10.17. 

 

Økonomiske forhold 

I saksframlegg til sak 64/17 skrev rådmannen følgende om 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 

I saksframlegg til sak 64/17 skrev rådmannen følgende om behov for informasjon og høring: 

 

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.   
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Alternative løsninger 

Hovedutvalget viser til sitt vedtak i sak 64/17, til delegasjonssak 586/17, til klage fra Nicolaj 

Vogter, til ansvarlig søkers kommentar til klagen og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Saken utsettes for befaring  

 

Prinsipielle avklaringer 

I saksframlegg til sak 64/17 skrev rådmannen følgende om 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 

I saksframlegg til sak 64/17 skrev rådmannen følgende under 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 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 
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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. 

 

I saksframlegget til sak 64/17 har rådmannen gitt vurdering av hovedpunktene i protesten som 

da forelå fra nabo Nicolaj Vogter, og av kommentarer fra søker til protesten fra naboen. 

Rådmannen har ikke foretatt ny befaring, men forstår at en syrinbusk som ble observert ved 

administrasjonens befaring samme med partene 21.9.17, nå er beskåret. Derved vil ikke nevnte 

syrinbusk stenge for solen lenger. Syrinbusken er et eksempel på at vegetasjon som eksisterer 

eller som kan bli plantet, kan få avgjørende betydning for solforholdene. Selv om man i 

varierende grad tar hensyn til solforhold som tilbygg kan påvirke, ved valg av plassering og 

godkjenning av tiltak, vil vegetasjon kunne få avgjørende påvirkning på solforholdene.   

 

Rådmannen minner om at det ikke er søkt om noen dispensasjoner for tilbygget.  Det er hele ca 

30 m fra tilbygget og bort til uteplassen på Vogters eiendom 45/124. Rådmannen står ved 

vurderingen i saksframlegget i sak 64/17 og kan ikke se at det i klagen er kommet vesentlige 

nye momenter som tilsier at vedtaket i sak 64/17 bør endres. Rådmannen anbefaler 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å ikke ta klagen til følge, og å opprettholde 

vedtaket i sak 64/17.  Saken vil i så fall bli sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

 

Vedlegg 

Informasjon til tiltakshaver vedr klage 

 Meldingstekst.html 

Oversiktskart Høyby 

Klage.pdf 

 Meldingstekst.html 

 IMG_0127.jpg 

Ettrinns (§ 20-1) - Godkjenning tilbygg 

Melding om politisk vedtak - Bygging av tilbygg 

Saksprotokoll - Tilbygg 

 Meldingstekst.html 

Saksframlegg HMA 09.10.17.pdf 

 Tilbygg 

 Meldingstekst.html 

 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 

 Svar på brev fra Ringerike kommune 

 E-post 

 Svar 2 på nabomerknad - Nicolaj Vogter 

 Situasjonsplan - Solskygger2-1 
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 Situasjonsplan - Solskygger2-2. 

 Situasjonsplan - Solskygger2-3 

 Tegning - Forslag fra Vogter 

 Tegning - Forslag fra Vogter 

 Svar på brev fra Ringerike kommune 

 E-post 

 Tegning snitt tilbygg 

 Arealdisponering - Reviderte tall 

 Søknad om bygging av tilbygg/garasje 

 Vinterroveien 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 naboens uteplass 

 Oversiktskart Høyby 

Kommentar til klage 

 Meldingstekst 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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Arkivsaksnr.: 17/3833-3   Arkiv: GNR 109/2  

 

Konsesjon på Stiksrud Søndre Gnr/bnr 109/2  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune avslår søknad om konsesjon fra Håvard Norstrøm for kjøp av 

eiendommen Søndre Stiksrud, gnr. 109 bnr. 2 i Ringerike, jfr. konsesjonsloven av 28. 

november 2003, § 1 pkt. 2 og § 9 pkt. 1. Avslaget begrunnes med at den avtalte prisen 

kr. 5 500 000,- er høyere enn den pris som kan godtas i henhold til gjeldende 

retningslinjer, og således ikke er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling for landbrukseiendommer 

2. Høyeste konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 4 800 000,-. Jfr. Vedlegg 4. 

3. Dersom partene enes om en pris som ikke overstiger kr. 4 800 000,-, gis 

konsesjonssøker Håvard Norstrøm konsesjon for kjøp av eiendommen Søndre Stiksrud, 

gnr. 109 bnr. 2 i Ringerike. Det må sendes inn skriftlig bekreftelse på ny pris 

(undertegnet av selger og kjøper) før kommunen kan bekrefte at konsesjon gis. Det er 

først når søker mottar bekreftelse fra kommunen i eget brev at konsesjonen er gyldig. 

4. Dersom Håvard Norstrøm innvilges konsesjon etter pkt. 3 i vedtaket, ilegges personlig 

boplikt. Eiendommen skal tilflyttes innen 1 år etter overtakelse, og bebos av 

konsesjonssøker i 5 år sammenhengende (regnet fra registrering i Folkeregisteret).  

 

 

  

 

Sammendrag 

Det søkes konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen Søndre Stiksrud, gnr. 109 bnr. 2 i 

Ringerike. I forbindelse med slike søknader skal Ringerike kommune bl.a. påse at den avtalte 

prisen er i samsvar med konsesjonslovens bestemmelser, herunder samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling for landbrukseiendommer, slik det er definert i Rundskriv M-3/2002. 

 

Etter en konkret vurdering av eiendommens bygningsmasser og ressurser er rådmannen av den 

oppfatning at den avtalte prisen på kr. 5 500 000,- ikke tilfredsstiller konsesjonslovens krav til 

en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for landbrukseiendommer. Rådmannen mener det 

avtalte prisen er for høy for landbrukseiendommen.  

 

Rådmannen er av den oppfatning at taksten som ligger til grunn for eiendommen er godt utført. 

Videre mener rådmannen at taksten som er satt er akseptabel, selv om kommunens høyeste 

konsesjonspris er noe høyere.  

 

Rådmannen anbefaler at høyeste pris for eiendommen settes til kr. 4 800 000,-. 
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Beskrivelse av saken 

Håvard Norstrøm søker om konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen Søndre Stiksrud, 

gnr/bnr 109/2 i Ringerike. Eiendommen ligger i Åsbygda, ca. 7 km fra Hønefoss. 

 

Selger er Knut Stiksrud, hans dødsbo v/Torhild Helene Moen Solbu, og kjøpesummen er 

oppgitt til kr. 5 500 000,-. 

Driftsenheten er ifølge Gårdskart på 394,7 dekar totalt, hvorav 114,1 dekar fulldyrka jord, 2,9 

dekar innmarksbeite, 269,5 dekar produktiv skog og 8,1 dekar, myr og annet areal. Jorda er 

bortleid til kornproduksjon. 

 

Jordbruksarealet er fordelt på to teiger, hvor den største på 102 dekar går rundt gårdstunet. 

Den andre teigen med fulldyrka jord ligger litt bortenfor den første teigen og grenser mot 

skogen. Skogen er en sammenhengende teig og består for det meste av høybonitet og noe 

middels bonitet. 

 

Eiendommen er bebygd med våningshus, bryggerhus, driftsbygning/låve og et sommerfjøs på 

eiendommen samt en frittstående garasje. Bygningene er nærmere beskrevet i vedlagt 

salgsoppgave/takst fra NITO Takst v/Rolf Langeland (vedlegg 2).  

 

Søkeren er bosatt i Ringerike, ca. 3 km fra eiendommen det søkes konsesjon på. Søker ønsker 

ikke å bosette seg på eiendommen, men er villig til å gjøre det dersom kommunen setter vilkår 

om personlig boplikt. Søker ønsker å drive jorda, når nåværende leiekontrakt utgår. Skogdrifta 

planlegges å drives tradisjonelt fra overtakelse av eiendommen.  

 

Søker er aktiv produsent og driver med kornproduksjon.   

  

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er eiendommen klassifisert som LNF-område.  

 

I Jordfaglig vurdering for Ringerike er området klassifisert som B-området. Dette er et område 

med sterke landbruksinteresser.  

 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjons og boplikt. Det er 

også fastsatt hvilke kriterier i: Konsesjonslovens § 9 om særlige forhold som skal vurderes ved 

konsesjonsbehandling av landbrukseiendommer, bl.a. om den avtalte prisen tilgodeser en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 

 

LMD`s rundskriv M-3/2002 gir en nærmere redegjørelse for hva som forstås med «en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling».  
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Alternative løsninger 

Dersom HMA finner at vilkårene for å gi søker konsesjon for kjøp av Stiksrud Søndre er 

tilstede foreslår rådmannen slikt vedtak: 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner at det med hjemmel i 

konsesjonsloven av 28.november 2003 gis konsesjon til Håvard Norstrøm for kjøp av 

eiendommen Stiksrud Søndre gnr/bnr 109/2 i Ringerike 

2. Det stilles krav om boplikt, som er personlig. Eiendommen skal tilflyttes innen 1 år fra 

overdragelsen og deretter bebos av eier i minst 5 år sammenhengende (regnet fra 

registrering i Folkeregistret).   

 

Prinsipielle avklaringer 

Konsesjonsloven har som formål å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsareal, 

og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Videre er det ønskelig at det i 

størst mulig grad er fysiske personer som bebor og driver eiendommene.  

 

Det er ønskelig at priser på landbrukseiendommer ikke blir lagt for høyt, men følger en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er derfor laget retningslinjer for priskontroll på 

landbrukseiendommer fra Landbruks- og matdepartementet gjennom rundskriv M-3/2002.  

 

Ifølge rundskriv M-3/2002 forstås en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling som en pris som 

sikrer: 

1. Rekruttering til næringa 

2. Et eierskap som gir grunnlag for langsiktig god ressursforvaltning 

3. Inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og 

deltidsarbeidsplasser i landbruket, og 

4. At den som overtar landbrukseiendom betaler en pris som gir mulighet for en brukbar 

økonomi ved drift av eiendommen. 

 

Det er viktig at prisen på landbrukseiendommer holdes på et nivå som gir mulighet for en 

brukbar økonomi. Skal landbrukspolitiske må nås, er det nødvendig at bl.a. prisnivået på 

landbrukseiendommer ikke er høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens 

driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som bosted.  

 

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

likebehandling og forutsigbarhet. Her kommer det tydelig fram hvilke eiendommer som skal 

ilegges krav om personlig boplikt.  

 

Hensikten med kontroll av prisene på landbrukseiendommer ved konsesjon er imidlertid ikke å 

fryse fast prisene. Prisen på en landbrukseiendom skal reflekteres i det som er nevnt ovenfor, 

på hva som forstås med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 
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Rådmannens vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 

landbrukseiendommer. Disse er: 

 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 

 

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 

 

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 

 

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og 

 

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

 

 

1. Om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  

Avtalt kjøpesum er oppgitt til kr. 5 500 000,-, den avtalte prisen vurderes således ikke å 

tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, slik dette er definert i rundskrivet. 

 

Selve boligen er verdsatt til kr 2 850 000,- og Bryggerhuset er verdsatt til kr. 250 000,- og 

driftsbygning/låve er satt til kr. 500 000,-  

Verdivurdering/takst er satt til kr. 4 750 000, og kjøpesummen er på kr. 5 500 000,-. Nærmere 

beskrivelse av takst ligger i vedlegg 2.  

 

Kjøpesum er ikke i samsvar med vedlagt landbrukstakst fra NITO Takst. Verdivurderingen 

opplyses å være utført etter konsesjonslovens bestemmelser og retningslinjer gitt i rundskriv 

M-3/2002 «Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon», fra takstmann. 

 

I søknaden om konsesjon er det lagt til tilleggsopplysninger om vederlag og verdisetting fra 

søker. Det er nevnt ting som ikke er medtatt i takst, men som søker mener skulle ha vært med.  

 

- Dyrka mark er i taksten verdsatt til kr 5 000 pr dekar. Søker er av den oppfatning at 

prisen på jorda burde ha vært satt til 10-12 000 pr daa, basert på egen erfaring fra 

dyrka mark.  

Landbrukskontoret har sett på hvor god avkastning avlingene på eiendommen kan gi, gjennom 

en dekningsbidragskalkyle. Det kan aksepteres en noe høyere pris for jorda på kr 5 345,- pr 

daa (Vedlegg 4).  Rådmannen mener at prisen som søker har nevnt er for høy og tillegges 

dermed ikke noe vekt. 

 

- Søker mener skogen bør være verdsatt til kr 2-3000,- pr dekar.  

I taksten er skogen verdsatt til ca. kr 1 630,- per dekar, rådmannen mener dette er en 

akseptabel pris og at den er i henhold til takst.  

 

- Verdi av fiskerett i Øyangen er ikke medtatt i takst 

- Verdi av Allmenningsrett (beiterett og fiskerett) er ikke medtatt i takst. 

Rådmannen har ikke kjennskap til at det er vanlig praksis å fastsette en verdi på det som er 

nevnt ovenfor. Det er imidlertid tatt med i takst og nevnt som «Krokskogen rettigheter» (første 

vedlegg i takst dokumentet (vedlegg 2)) og er fastsatt til kr. 100 000,-.  
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- Verdi av sommerfjøs er ikke medtatt i takst 

- Verdi av frittstående garasje er ikke medtatt i takst 

- Verdi av medfølgende løsøre er ikke vurder i takst 

- Verdi av medfølgende festetomt gnr/bnr/fnr 109/2/2 er ikke medtatt i takst 

 

 Sommerfjøs er nevnt i taksten, men ikke tatt med. I taksten er det nevn følgende 

«Sommerfjøset ble ikke befart og kommenteres ikke nærmere». Rådmannen ser derfor ikke 

noen grunn til at det skal tas med i prisvurderingen, når det ikke er gjort i forbindelse med 

takst.  

Den frittstående garasjen er enkel standard og har dermed ikke nevneverdig verdi. 

Medfølgende løsøre er nevnt i kjøpekontrakten, utenom en kano og en gressklipper så 

medfølger løsøre eiendommen. I taksten er det ikke nevnt noe om hva løsøre inneholder, 

dermed tillegges det ikke vekt.  

Festetomta som medfølger er nevnt i takst  

«Det er tinglyst en festekontrakt i 1961 med festetid på 99 år. Festeavgiften var kr 150,- per 

år». Utover dette, så er ikke festetomta medtatt i takst og tas dermed ikke stilling til.  

 

Rådmannen har en merknad til verdsettingen av eiendommens jordarealer (vedlegg 4), men 

ikke skogarealet.  

 

Vedlagte prisvurdering (vedlegg 4) redegjør nærmere for de betraktninger som ligger til grunn 

for rådmannens anbefaling. 

 

Videre viser søker til eiendom gnr/bnr 102/59, når det gjelder pris på eiendommene. De kan til 

en viss grad sammenlignes, siden begge ligger over marin grense (220 moh.). Pris på 

eiendommen (kr. 6 800 000,-) er i det øvrige sjiktet av hva som er samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling. Prisen er akseptert på bakgrunn ut fra en samlet vurdering av gårdens 

arealressurser og inntjeningsmuligheter fra bygningsmassen. Noe som er mer enn omsøkt 

eiendom har per d.d.  

 

Når kommunen vurderer en konsesjonssøknad og ser på pris, vil det foretas en individuell 

vurdering i hver enkelt sak. Det kan ses til eksempler i nærliggende område, men eiendommene 

vil ha forskjellig verdi ut fra den ressursgrunnlag og bygningsmasse samt tilstand på disse.  

 

Søker viser også til eiendom gnr/bnr 137/2, eiendommen fikk godkjent en pris (kr. 6 260 000,-

) som var høyere enn anbefalt. Det nevnes også at eiendommen ligger under marin grense (220 

moh.) og har helt andre forutsetninger og kan derfor ikke sammenlignes når det kommer til 

pris.  

 

2. Hensynet til bosetting i området 

Søker opplyser at han ikke vil bosette seg på eiendommen innen 1 år og bo der 

sammenhengene i 5 år. Videre nevnes det at søker vil bosette seg på eiendommen dersom 

kommunen setter det som et vilkår. Erververs formål vil således ivareta hensynet til bosetting i 

området på en god måte, dersom han bosetter seg på eiendommen.  

 

3. Driftsmessig løsning 

Jorda er bortleid, men på sikt ønsker søker å drive jorda selv når nåværende leiekontrakt utgår. 

Skogen skal drives av søker fra tidspunkt for overtakelse. 
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Eksisterende driftsopplegg vil med dette videreføres, og landbrukskontoret har ikke merknader 

til den driftsmessige løsningen. 

 

4. Søkers skikkethet 

Søker oppgir å ha teoretisk og praktisk erfaring fra drift av landbrukseiendom. Skogen vil 

drives på en forsvarlig måte av søker. Søker anses som sikket til å drive landbrukseiendommen. 

 

5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 

Overdragelsen vurderes å ivareta hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet på en tilfredsstillende måte. 

 

Kommunen skal i forbindelse med konsesjonsbehandlingen også vurdere om det skal stilles vilkår 

om boplikt i forbindelse med at konsesjon gis, og om boplikten skal være personlig.  

 

Om det skal stilles vilkår om boplikt.  

Konsesjonseiendommen ligger i et godt jordbruksområde, og har en størrelse som tilsier at det bør 

stilles vilkår om boplikt i konsesjonsvedtaket. Normalt vil det være krav om boplikt på eiendommer 

med mer enn 35 dekar fulldyrka jord, og/eller 500 dekar produktiv skog.  

 

Om det skal stilles vilkår om personlig boplikt.  

Personlig boplikt kan ilegges dersom dette bedre sikrer stabil bosetting enn utleie, eller hvis 

eiendommen antas å bli bedre ivaretatt ved at den er bebodd av eier.  

 

Kommunens praksis i slike saker er å ilegge konsesjonssøker personlig boplikt når eiendommen har 

mer enn 100 dekar fulldyrka jord.  

 

Søndre Stiksrud har 114 dekar fulldyrka jord, og har således et ressursgrunnlag som tilsier at 

boplikten bør gjøres personlig. Dette innebærer at boplikten må oppfylles av søker. 

 

 

 

Konklusjon 

 

Rådmannen finner den avtalte pris høyere enn den pris som kan godtas i henhold til 

retningslinjer for priser på landbrukseiendommer ved konsesjon. Prisen anses således ikke å 

være i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for landbrukseiendommer. 

 

Ut ifra de vurderinger som er gjort i saksutredningen anbefaler rådmannen at høyeste 

godkjente konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 4 800 000,- 

De øvrige forhold som skal vurderes i konsesjonssammenheng er etter rådmannens syn i 

samsvar med konsesjonslovens bestemmelser. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Salgsoppgave 

3. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 

4. Prisvurdering Søndre Stiksrud – Gnr. 109 Bnr. 2 i Ringerike 

5. Kjøpekontrakt 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Oda Aulstad Kvisberg 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/4027 09.11.2017 DS BYG 632/17 R/TEK/ANEWEB

 GNR 271/221, 271/326 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 271/221, 271/326 - Hensmoveien 28 og Verkstedveien 44 

 

17/4085 26.10.2017 DS  613/17 R/TEK/EVAARN GNR 51/28 

  

Kontor og lagerbygg Gnr/bnr 51/28 - Follummoveien 88 

 

17/3923 26.10.2017 DS  614/17 R/TEK/KARGRA GNR 295/138 

  

Hytte Gnr/bnr 295/138 - Seterbekkveien 5 

 

17/1541 26.10.2017 DS  615/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Handel med pyroteknisk vare -  AutoMek Arne Holt AS  

 

17/2555 30.10.2017 DS  616/17 R/TEK/NILILY GNR 139/34 

  

Bygging av to stk boliger med utleieenhet Gnr/bnr 139/34 - Soknedalsveien 224 

 

17/4250 30.10.2017 DS  617/17 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

Miljøstasjon og støttemur Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

17/4268 30.10.2017 DS  618/17 R/TEK/KARGRA GNR 102/4 

Eivind Thoen  

Driftsbygning Gnr/bn 102/4 - Linnerudveien 29 

 

17/4125 30.10.2017 DS  619/17 R/TEK/EVAARN GNR 58/76/0/9, 

58/76/0/10 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

4 garasjer i rekke Gnr/bnr/fnr/snr 58/76/0/9, 58/76/0/10, 58/76/0/11, 58/76/0/12 - 

Øvre Halsteinrud Terrasse 

 

17/4328 31.10.2017 DS  620/17 R/TEK/KARGRA GNR 317/126 

Arne Martin Sørum  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 317/126 - Bekkagata 18 

 

17/4156 01.11.2017 DS  621/17 R/TEK/EVAARN GNR 63/33 

Trond Oskar Bråten  

Bruksendring Gnr/bnr 63/33 - Soknedalsveien 119 

 

17/4322 01.11.2017 DS  622/17 R/TEK/KARGRA GNR 122/7 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 122/7 117/1 - Almveien 34 

 

17/4439 01.11.2017 DS  623/17 R/TEK/AEMYH GNR 297/1/16 

  

Tillatelse til installering av pipe Gnr/bnr/fnr 297/1/16 

 

17/4162 02.11.2017 DS  624/17 R/TEK/EVAARN GNR 318/188 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/188 - Dronningensgate 22 

 

17/2011 02.11.2017 DS  625/17 R/TEK/HALA GNR 51/15 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 51/15 - Follumveien 50 

 

17/1219 03.11.2017 DS  626/17 R/TEK/HALA GNR 38/219 

  

Oppføring av kontorbygg Gnr/bnr 38/219 - Hvervenmoveien 33 

 

16/4037 03.11.2017 DS  627/17 R/TEK/HALA GNR 251/282 

Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling  

Oppføring av tomannsbolig nummer 8-9 Gnr/bnr 251/282 - Sagtomta 8-9 

 

17/4428 06.11.2017 DS  628/17 R/TEK/INGRIS GNR 248/49 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 248/49 - Holleiaveien 253 

 

17/3056 08.11.2017 DS  630/17 R/TEK/KARGRA GNR 244/20 
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Deling av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

 

17/3926 08.11.2017 DS  631/17 R/TEK/EVAARN GNR 63/46 

Knut Løkke  

Garasje Gnr/bnr 63/46 - Roakrokveien 32 

 

17/4503 09.11.2017 DS  633/17 R/TEK/INGRIS GNR 74/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 74/1 - Sandakerveien 62 og 64 

 

17/4493 10.11.2017 DS  634/17 R/TEK/AEMYH GNR 271/148 

  

Gjenoppbygging av lager- og produksjonsbygg etter brann Gnr/bnr 271/148 - 

Hensmoveien 43 

 

17/4161 10.11.2017 DS  635/17 R/TEK/OLASTE GNR 318/427 

Ringerike kommune  

Grensejustering Gnr/bnr 318/427 

 

17/4308 10.11.2017 DS  636/17 R/TEK/KARGRA GNR 153/13 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 153/13 - Vestbygdveien 67 

 

17/256 10.11.2017 DS  637/17 R/TEK/AEMYH GNR 317/92 

  

Riving av eksisterende og oppføring av nytt lager og administrasjonsbygg Gnr/bnr 

317/92 

 

17/4129 13.11.2017 DS  638/17 R/TEK/HALA GNR 285/1 

Trond Helge Furuseth Ottersen Buttingsrud  

Redskapshus Gnr/bnr 285/1 - Ådalsveien 695 

 

17/3930 13.11.2017 DS  639/17 R/TEK/INGRIS GNR 73/13 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 73/13 - Heiernveien 5 

 

17/4009 13.11.2017 DS  640/17 R/TEK/EVAARN GNR 246/1/1 

  

Nytt bygg - Hytte Gnr/bnr/fnr 246/1/1 - Tyristrand 

 

17/3886 14.11.2017 DS  641/17 R/TEK/HALA GNR 274/140 
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Riving av gamelt lager - Nytt bygg Gnr/bnr/fnr/snr 274/140/0/8 - Ådalsveien 155 

 

17/4229 14.11.2017 DS  642/17 R/TEK/KARGRA GNR 248/87 

  

Støttemur Gnr/bnr 248/87 - Kvernvollen 

 

17/4555 14.11.2017 DS  643/17 R/TEK/AEMYH GNR 89/221 

Mona Pernilla Palmqvist  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/221 - Almebakken 50 

 

17/4561 15.11.2017 DS  644/17 R/TEK/AEMYH GNR 95/112 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 95/112 - Vesternbakken 17 

 

17/4564 15.11.2017 DS  645/17 R/TEK/AEMYH GNR 31/39 

Tom Arnold Johansen  

Terrasse Gnr/bnr/fnr 31/8/39 

 

17/4583 16.11.2017 DS  646/17 R/TEK/AEMYH GNR 118/16 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 118/16 - Amundrudveien 10 

 

17/4513 16.11.2017 DS  647/17 R/TEK/AEMYH GNR 318/1 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 318/1 - Kong Rings gate 1 

 

17/3544 21.11.2017 DS  648/17 R/TEK/HALA GNR 39/137 

  

Bruksendring, fra kontorer til leiligheter i byggets 2. etg. Gnr/bnr 39/137 - 

Dronning Åstasgate 18 

 

17/4452 21.11.2017 DS  650/17 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 103/305 - Bånntjernveien 5-9 

 

17/4514 22.11.2017 DS  651/17 R/TEK/HALA GNR 27/71 

  

Bygging av enebolig Gnr/bnr 27/71 - Tjyruhjellveien 

 

17/4516 22.11.2017 DS  652/17 R/TEK/HALA GNR 27/72 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 27/72 - Tjyruhjellveien 

 

17/4521 22.11.2017 DS  653/17 R/TEK/HALA GNR 27/73 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 27/73 - Tjyruhjellveien 

 

17/4686 23.11.2017 DS  654/17 R/TEK/AEMYH GNR 262/108 

Kjell Ingar Wesetrud  

Tilbygg Gnr/bnr 262/108 - Nakkerudgata 25 

 

17/4578 23.11.2017 DS  655/17 R/TEK/INGRIS GNR 104/8 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 104/8 - Bakkehøi 

 

17/4656 23.11.2017 DS  656/17 R/TEK/KARGRA GNR 39/139 

  

Skilt/reklame Gnr/bnr 39/139 - Barbroveien 7 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

 
Buskerud fylkeskommune  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/2147-11 36055/17 140 &13 2017/13331-9 01.11.2017 

 
Innspill til handlingsprogram Statens vegvesen 2018-2023 

 

I forbindelse med NTP 2O18-2029 er det høring av Handlingsprogram Statens vegvesen 

2018-2023. 

 

Buskerud fylkeskommune ønsker å få innspill fra kommunene og kommuneregionene 

som grunnlag for fylkeskommunens høringsuttalelse. Hovedutvalget for samferdselssektoren 

skal behandle høringsuttalelsen 16. november og fylkestinget 6. desember. Frist for innspill fra 

kommunene/kommuneregionene er satt til l. november. Ringerike og Hole fikk utsatt frist til 2. 

november. De korte fristene medfører at det ikke lar seg gjøre å behandle dette innspillet 

politisk, men det er basert på innspillet i tidlig fase som ble vedtatt i FS 21.02.17. Derfor 

refereres det i politisk utvalg.   

 

Hole og Ringerike har samarbeidet om innspillet på administrativt nivå. 

 

Saken angående innspill til handlingsprogram for riksveger 2018 – 21 (23) som ble behandlet 

21.02.17, var i en tidlig fase i arbeidet med handlingsprogrammet. 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23). 

 

Dokumenter i forbindelse med dette er vedlagt i sin helhet og spilles inn på nytt.  

 

Kommentarer til høringsutkastet 

Det er svært viktig at det jobbes med en så tidlig som mulig byggestart. I uttalelse til NTP 

28.04.2016 forutsetter Ringerike byggestart i 2019. Det er uttalt at byggestart nå først er mulig 

i 2021/22. Det blir derfor svært viktig at det jobbes med en så tidlig start som mulig, og at 

denne ikke blir senere enn 2021. Det betyr også at det må settes av midler til forberedende 

arbeider. Allerede i 2019 er det lagt opp til grunnerverv, og i 2020 større forberedende 

arbeider. For folk flest vil dette bli oppfattet som byggestart. Det bør settes fokus på at 

forberedende arbeider som er nødvendig starter så tidlig som mulig. Dette kan gjelde hogging 

av skog og store fyllinger for å komprimere grunn.  
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Ringerike forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i første del av 

planperioden. Dette ser ut til at det er lagt opp til dette med midler nok fra 2018 fordelt frem til 

2023.  

 

Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av ny E16 kan skje kontinuerlig. Midler til 

gjennomføring må da settes av etter ferdigstillelse av Eggemoen – Olum. 

 

Prosessen med bompenger må ha fokus og ikke være forsinkende. 

 

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om en redegjørelse som beskriver hvilke 

elementer i KVUen som vil ligge innenfor statens ansvarsområde, og hvilke av disse som inngår 

i de ulike konseptene. Statens vegvesen bør fremskynde redegjørelsen, slik at 

Samferdselsdepartementet kan ta endelig stilling til konseptvalg. Departementet legger til grunn 

at lokale myndigheter skal vurdere innretning, omfang og innfasing av lokale tiltak de har 

ansvar for, samt ta initiativ til et ev. bompengeopplegg. Det bør være en dialog mellom aktuelle 

parter som avklarer videre prosess, og ansvarsfordeling for å kunne forsere prosessen med en 

bypakke, - Ringerikspakka. 

 

Det anmodes om at gang- sykkelvei i forbindelse med etablering av nytt kryss ved bygging av 

FRE16 i Styggedalen, kobles til reguleringsplan 247 (vedtatt 30.08.01) G/S-veg Snyta – 

Tolpinrud. Det bør være en planfri kobling mellom disse og en fremtidig gang og sykkelvei 

mot Busund. 

 

Gang- og sykkelvei langs rv. 35 fra Snyta til Bærenga bør legges inn i handlingsprogrammet og 

bør ses i sammenheng med fellesprosjektet. Fellesprosjektet planlegger gang- og sykkelvei fra 

rv. 35 til og med grusuttaket i retning Busundbrua, og legger også til rette for gang- og 

sykkelvei i det nye krysset i Styggedalen. Disse grepene vil gi et helhetlig gang og 

sykkelveinett. På sikt vil man kunne få et sammenhengende gang og sykkelnett mellom 

Hønefoss, Ask, Helgelandsmoen, Hole, Jevnaker (dette forutsetter gang og sykkelvei langs 

fv.241).  

 

 
Transportkor
ridor 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 

Tilrettelegging for 
gående og syklende  
Trafikksikkerhetstiltak  
Miljøtiltak  
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fra Hønefoss og Jevnaker.  
Vurdere sykkelvei på ny bru mellom 
Eggemoen og krysset ved fv. 241.  

 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  
Trafikksikkerhetstiltak  
Miljøtiltak  

Korridor 5 
Oslo-
Bergen/Haug
esund  
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  
Trafikksikkerhetstiltak  

 

 

 

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 

Viser til vedtak fra kommunene og fylket, som også inneholder 
innspill som berører forholdet mellom fellesprosjektet, kommunale 
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regionen og Buskerud 
fylkeskommune  

og fylkeskommunale veier.  

 

 

 

Med hilsen   
    
Lina Synøve Østvold   
leder areal- og byplankontoret   
  Linda Engstrøm og  

Ole Einar Gulbrandsen 

  rådgiver 

  ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Innspill til Handlingsprogram for Riksveger 2018 – 2021 med saksframlegg og protokoll 

NTP innspill 

Innspill Handlingsprogram Fylkesveier 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Statens vegvesen, region sør  

Postboks 723 Stoa 

 

4808 ARENDAL 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/78-5 2733/17 Q12 16/176151-1 27.01.2017 

 
Innspill fra Ringerike kommune til Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) 

 

Ringerike kommune viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til å komme med innspill til 

handlingsprogram for riksveger. Kommunen har følgende innspill: 

Kommunen blir oppfordret av Statens vegvesen til å komme med innspill til det som oppfattes som de 

mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet. Innspillet til Nasjonal Transportplan omhandler 

hovedsakelig de store prosjektene og er omtalt som innspill til handlingsprogram for riksveger 2018-

2021(23) i del 1. Denne delen er i tillegg til å være relatert til perioden for det aktuelle 

handlingsprogrammet også relatert til hele NTP-perioden. I del 2 er det tatt utgangspunkt i de øvrige 

programområdene innen transportsektoren, og satt opp innspill i tabellform til arbeidet med 

handlingsprogrammet, som er en konkretisering av tiltak og prosjekter. Innholdet i tabellen er 

hovedsakelig relatert til første fireårsperiode. Et forslag til hvilke programområder er også satt opp til 

hvert tiltak, men dette vil Statens vegvesen sortere i etterkant. 

Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan datert 28.04.2016, 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).    
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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 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
Miljøtiltak 

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 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
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 
 
Trafikksikkerhetstiltak  
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Miljøtiltak 

Rv. 7 
Pukerudhage
n 
 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhetstiltak 

Korridor 5 Oslo-
Bergen/Haugesund 
 
Rute 5c 
 
 

E16 
 
Øverst i 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhetstiltak  
 
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. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Protokoll med vedtak (ettersendes) 

2 Saksframlegg 

3 Innspill til NTP, protokoll med vedtak 28.04.16 

4 Innspill fra regionen og Buskerud fylkeskommune, innspill til planprogram for fellesprosjektet 

RRB og E16. 
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Med hilsen   

    

Grethe Tollefsen   

leder areal- og byplankontoret Ole Einar Gulbrandsen 

Arealplanlegger 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no  

 

  

  Linda Engstrøm 

  Arealplanlegger 

  linda.engstrom@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Buskerud fylkeskommune - Samferdselsavdelingen  

Postboks 3563 
 

3007 DRAMMEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/3882-9 36482/17 Q13 &38  01.11.2017 

 

Kommentar til prioritering av gang- og sykkelveier på fylkesveier 

Ringerike kommune har tidligere kommet med innspill til handlingsprogram for samferdsel og 

uttalelse til høringsutkastet i tidlig fase. 

I en artikkel i Ringerikes blad 16. oktober, spør beboerne langs fylkesvei 241 Hadelandsveien hvorfor 

fylkeskommunen har valgt å prioritere gang- og sykkelvei langs fylkesvei 163 fra Klekken til 

Vesternbakken. De stiller seg uforstående til dette valget fordi politikerne i Ringerike kommune i 

08.06.2015 vedtok en prioriteringsliste hvor gang- og sykkelvei langs fv. 241 sto som første prioritet.  

Fylkeskommunen viser i artikkelen til at Ringerike kommune i sitt innspill til Handlingsprogram for 

samferdsel 2018-2021 har prioritert gang- og sykkelvei langs både fv. 163 og langs fylkesvei 241 på 

førsteplass. Fylkeskommunen sier at de er klar over behovene på begge strekningene, men at de ikke 

har mulighet å prioritere begge og derfor måtte ta et valg. Fylkeskommunen valgte fylkesvei 163 fordi 

den forbinder Klekken med sentrum. Fylkeskommunen viser også til at Ringerike kommune jobber for 

å få flere til å sykle og påpeker at Klekken området ligger i mulig sykkelavstand til Hønefoss by.  

Ringerike kommune kom med innspill til Handlingsprogram for samferdsel, vedtatt i Kommunestyret 

29.09.2016. Kommunen mottok i juni 2016 en invitasjon fra fylkeskommunen om å komme med 

innspill til handlingsprogrammet. Innspillet skulle beskrive kommunens viktigste utfordringer på 

fylkesveinettet og legge frem prioriterte infrastrukturtiltak i kommunen. Ringerike kommune valgte i 

tabellen over infrastrukturtiltak å gi tiltakene prioritet en, to eller tre. Fem tiltak ble satt opp som 

første prioritet, fem tiltak som andre prioritet og tre tiltak som tredje prioritet. Tiltakene som er satt 

opp med første prioritet er de tiltak som kommunen mener er et minimum av tiltak som bør 

innarbeides i handlingsprogrammet. Ringerike kommune viser både i innspill til 

handlingsprogrammet, og i uttalelsen til høringsutkastet til at Ringerike tidligere har fått betydelig 

lavere sum midler enn andre kommuner i Buskerud.  

Ringerike kommune foreslår i sin uttalelse til høringsutkastet at gang- og sykkelvei langs fylkesvei 241 

tas inn i Handlingsprogram 2018-2021, i tillegg til gang- og sykkelvei langs fylkesvei 163. Kommunen 

mener fortsatt at begge strekningene bør prioriteres i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. 

Ringerike kommune påpeker i sine uttalelser til høringsutkastet at strekningen langs 241 har stor 

sykkelpotensiale og at den sammen med gang- og sykkelvei langs fv. 163 vil skape et 

sammenhengende nettverk som kommunen mangler i dag.  

Det hadde vært ønskelig med en dialog mellom kommune og fylkeskommune før fylkeskommunen 

valgte å prioritere fylkesvei 163 i forslag til handlingsprogrammet. Hvis et valg må tas så bør 
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kommunens innspill til handlingsprogrammet og uttalelser til høringsutkastet, samt politisk vedtak 

om prioriterte gang- og sykkelveier vektlegges, hvis det er slik at kommunens synspunkter legges til 

grunn for utvelgelsen. 

Fv. 241 er belastet med mye tungtrafikk fordi jernbaneundergangen på Jevnaker er så lav at mange 

store kjøretøyer ikke tørr å kjøre under der og velger å kjøre fv. 241 isteden. Strekningen langs fv. 241 

Putten – Hønen mangler veiskulder hvor myke trafikanter kan ferdes. Strekningen er en del av 

skoleveien for barne- og ungdomsskoleelever som er bosatt langs fv. 241 og elever bosatt i Åsa som 

går på Vang skole i Haugsbygd. På Hvervenmoen og Hvervenkastet ligger de to største 

arbeidsplassene i Hønefoss, Ringerike sykehus og Kartverket og fv. 241 knytter Haugsbygd sammen 

med dette området.  Fv. 241 er også forbindelsen mellom Haugsbygd og E16 hvor arbeidspendlere til 

Oslo har holdeplass. Det er derfor høy potensiale for arbeidspendling med sykkel langs fv. 241. Fv. 

163 som knytter Haugsbygd med Hønefoss sentrum nord har en bred veiskulder langs den ene delen 

av strekningen til sentrum og fortau langs resten som gir et alternativ til å sykle i veien. Dette er ikke 

en ideell løsning for myke trafikanter, men denne strekningen kan tilby tryggere ferdsel for myke 

trafikanter enn vad strekningen langs fv. 241 kan.   

Oppsummering 

-          Fylkeskommunen bør sette av midler til gang- og sykkelvei langs både fv. 163 og fv. 241. 

-          Hvis et valg må tas så bør kommunens innspill til handlingsprogrammet og uttalelser til 

høringsutkastet, samt politisk vedtak om prioriterte gang- og sykkelveier vektlegges, hvis det 

er slik at kommunens synspunkter legges til grunn for utvelgelsen bør fv 241 prioriteres. 

 

 

Med hilsen   
    
Tore Isaksen   
Rådmann Ole Einar Guldbrandsen 

Rådgiver 

 

  Linda Engstrøm 
  Arealplanlegger 

   

    
   
 

Dokumentet er elektronisk godkjent hos leder 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Møteprotokoll med vedtak om prioriterte gang- og sykkelveier 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 17 / 78 - 3 Arkiv:

Handlingsprogram for riksveger 2018 - 21 (23) - innspill

Forslag til vedtak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja

S aksfremlegget og vedlegg 1 - 4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for
riksveger 2018 - 2021 (23).

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja

B akgrunn
Statens vegvesen har sendt brev med ønske om innspill fra kommunene til arbeidet med
handlingsprogrammet for riksveg 2018 - 2021 (23). Kommunen inviteres til å komme med
innspill til det kommunen oppfatter som de mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet,
både i og utenfor egen kommune. Riksvegnettet er delt inn i transportkorridorer og ruter. (Se
vedlegg 2 for oversikt over korridorer og ruter i Buskerud). Statens vegvesen anbefaler at
det l istes opp tiltak per rute / riksveg.

Beskrivelse av saken
Statens vegvesen viser i brevet til at transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan
(NTP) 2018 - 2029 ble lagt fram 29.februar i år. Forslaget er de statlige transportetatene og
Avinors faglige anbefaleringer til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal
transportplan, og er en omtale av de store prosjektene som transportetatene anbefaler for
tiårs - perioden, samt forslag til rammer for de øvrige programområdene innen
trans portsektoren. Stortingsmeldingen legges frem, og er planlagt behandlet av Stortinget i
vårsesjonen 2017. Den neste fasen i arbeidet med NTP er å konkretisere tiltak og prosjekter
til et handlings - program i den første fire - årsperioden 2018 - 2021 (23).
Handlingsprogrammet er en fordeling av rammene avsatt til de øvrige programområdene, og
vil ta opp i seg de endringer som følger av stortingsmeldingen og Stortingets behandling.



Handlingsprogrammet for riksveger 2018 - 2021 (23) vil som tidligere ta utgangs punkt i 8
programområder (se vedlegg 2). Innspill fra kommunen til programområdet «store
prosjekter» baserer seg på kommunens uttalelse til Nasjonal Transportplan som ble vedtatt
28.04.16 og oversendt til Buskerud fylkeskommune 29.04.16. Vedtakene fra utta lelsen til
NTP er innarbeidet i kommunens innspill til handlingsprogram for riksveger. Innspill knyttet
til de andre programområdene er innarbeidet i en tabell i brevet, hvor de listes opp per
transportkorridor og rute.

Rådmannens vurdering
Rådmann viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til kommuner om å sende inn
innspill til arbeidet med handlingsprogram for riksveger. For å svare ut ønsket fra Statens
vegvesen har rådmann utarbeidet et brev som beskriver de mest aktuelle utfordringene langs
riksvegnettet. Brevet er bygget opp av to deler. Den første delen baserer seg på kommunens
uttalelse til NTP og er innarbeidet som kommunens innspill til programområdet «store
prosjekter». Den andre delen som består av en tabell som inneholder innspill kny ttet til de
andre programområdene.

Brevet er sendt i nn til Statens vegvesen den 27.01.17 som kom munens foreløpige innspill til
h andlingsprogram for riksveger 2018 - 2021 (23). Etter avtale med Statens vegvesen
ettersendes politisk vedtak når saksprotokoll f oreligger.

Vedlegg
1 Brev fra Ringerike kommune med rådmannens innspill , datert 27.01.17
2 Brev fra Statens vegvesen angående innspill, datert 18.11.17
3 Epost fra Statens vegvesen ved Hans - Jan Håkonsen, datert 09.01.17
4 Innspill til NTP , vedtatt 28.04.16

Ringerike kommune, 27 .01.2017

Tore Isaksen
r ådmann

Enhetsleder Miljø - og arealforvaltning : Heidi Skagnæ s

Avdelings leder Areal og byplan : Grethe Tollefsen

S aksbehandler : Ole Einar Gulbrandsen og Linda Engstrøm

... Sett inn saksutredningen over denne linja



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00 – 19.30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn  

Leder Arne Broberg   

Nestleder Alf Henry Meier   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Mari Johnsen Viksengen   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Viggo Emil Elstad   

Medlem Magnus Bratli Holte   

Barnas representant: Geir Svingheim 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Fung. kommunalsjef Asle Aker. Dessuten møtte Heidi Skagnæs fra 

miljø- og arealforvatning. 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 38/15 

til og med sak  46/15 

Sak 47/15 – delegasjonssaker 

Sak 48/15 – refererte journalposter 

Sak 45/15 ble behandlet før sak 40/15 

 

Eventuelt, se side 3 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Arne Broberg (sign)   Alf Meier (sign)  Viggo Elstad (sign) 

 

   

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin/Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

47/15 15/5025   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

48/15 15/5057   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 

08.06.2015.  

 

38/15 15/2125   

 Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

39/15 15/2765   

 Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

40/15 15/4078   

 Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

41/15 14/1391   

 Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes  

gt. 8 

 

42/15 14/2704   

 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

43/15 14/883   

 Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

44/15 15/4507   

 Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering 

fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

45/15 14/311   

 Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

46/15 14/1751   

 KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 
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Eventuelt  

 

Viggo Elstad (Frp) sender spørsmål til administrasjonen vedr. 100 meters sonen.  

 

Ole-Gunnar Øhren (V): Spørsmål til rådmannen som ønskes besvart i neste HMA 

møte: 

  

«Er utviklingen på Hvervenmoen i tråd med Reguleringsbestemmelsenes § 1 om handel med 

plasskrevende varer, brune- og hvitevarer vedtatt av Formannskapet 19.08.2014, sak 141/14 

og vedtatt av Kommunestyret 28.08.14, sak 108/14? 

Av Ringerikes Blad 08.06.15, ser vi at kjeder som Europris og Biltema er i ferd med å flytte 

til Hvervenmoen. 

  

Legger ved Reguleringsbestemmelsenes § 1» 
  

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

47/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 

 
10461/15 Fylkesmannen i Buskerud 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud 

gård 

 

11310/15 Boligpartner AS 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune  

 

7150/15 Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring 

 

12773/15 Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A - Automatstasjon  

 

12216/15 Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om 

status og videre prosesser 

 

UTDELT PÅ MØTE: 

15/3454 –            Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015 – Status i plan for gang og 

sykkelvei. 

 

«Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.06.2015: 

 

Reidar Olsen fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Prioritering av gang- og sykkelveger i Hønefoss og nærområdene 

Behandling i Trafikkrådet 2. juni 2015 
Kilder:  

Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i Hønefoss Statens vegvesen Region sør (2013) 

Egne vurderinger 

Trafikkrådet har lagt til grunn at det er en prioritering blant strekninger med forbindelse inn 

mot Hønefoss sentrum. Jmfr nylig framlagt KVU for Hønefoss. 
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Prioritering Strekning Trafikkforhold Tilrettelegging for syklende Mulig sykkeltrafikk 

1 Gummikrysset-
Hvervenkastet 

Veldig stor 
trafikk 

Med unntak av nedre del av 
Hønengaten, er det svært 
dårlig tilrettelagt for 
syklende. GS Rådhuset-
Dronning Åstas veg er svært 
uryddig med mange 
inn/utkjøringer. 
Fortauet på venstre side av 
«Sykehusbakken» er for 
fotgjengere.  

Stort potensiale for sykling 
pga av korte avstander 
mellom boliger og 
arbeidsplasser.  
Mange ønsker å sykle på tur 
spesielt utover Røyse, men 
stor terskel å komme seg ut 
av byen. 

2 Avkjøring 
Almemoen-
Risesletta (E16) 

Stor biltrafikk. 
Mye tungsport til 
industriområdet 
på Hensmoen. 
60 km 

GS slutter ved avkjøring til 
Almemoen. Herfra er det 
blandet trafikk fram til 
avkjøring mot Nymoen. 
Oppleves som svært utrygt 
å sykler langs denne vegen. 

Mange arbeidsplasser på 
Hensmoen gjør at denne 
strekningen har stort 
potensiale for økt 
sykkeltrafikk. Få tar sjansen 
på å sykle i dag. 

3 Vesterntangen-
HaugsbygdRv 163) 

Middels 
biltrafikk 

Fra Hønengaten til bunnen 
av Vesternbakken er det 40 
km med fartsdumper. 
Fortau på høyre side av 
Vesternbakken. Fungerer 
OK i sakte fart oppover, 
men nedkjøring er sikrest i 
veibanen hvis du ikke sykler 
veldig sakte. 
Bred skulder fra 
Vesternbakken til 
Fløytingen. OK oppover, 
men ulovlig å bruke 
nedover (du kjører på 
venstre side 

Stort potensiale både for 
arbeids- og fritidsreiser. El-
sykkel vil gjøre det veldig 
aktuelt for flere å bruke 
sykkel på denne strekningen. 

4 Putten- Norderhov 
(241) 

Stor biltrafikk Strekningen Klekken har 
god sykkelsti. Derfra og 
fram til Norderhov er det 
blandet trafikk med 
fartsgrense på 50 og 60 

Aktuelt å sykle til Botilrud og 
buss derfra til Oslo. Usikker 
på hvor mange dette er 
aktuelt for. Ellers 
arbeidsreiser til 
Hvervenkastet.  
Fritidssykling mot Åsa/Røyse 

5 Bærenga-Snyta 
(35) 

Stor biltrafikk Ingen tilrettelegging. Utgjør 
en missing link mellom 
Hønefoss og Ask 

Arbeidsreiser/fritidsreiser 
mellom Ask og Hønefoss. 
tursykling retning Holleia.» 

 
 

 

 

 

 

 

Behandling: 
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Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud gård 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune 

Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring. 

 

 

 

Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A – Automatstasjon 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

«1: Midlertidig godkjenning for drift av automatstasjon på Tippen, punkt 6 i 

«Rammetillatelse» av 01.12.2014, endres til 01.07.2018 når midlertidig godkjenning for drift 

av vaskehallen utløper. Det må i god tid før godkjenningstiden utløper, innhentes eventuell 

ny godkjenning for drift samtidig av vaskehall og automatstasjon for tre år av gangen. 

 

2: Ringerike kommune er grunneier i området. Rådmannen bes å ta initiativ til et møte med 

andre grunneierne og Statens Vegvesen for å avklare hvilke planer man eventuelt har for 

byutviklingen når det gjelder dette sentrale arealet. Relevante planer må hensyntas i den nye 

kommuneplanens arealdel.» 

 

Forslag fra Arne Broberg (H):  

Saken tas til orientering. 

 
 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Larsen 

(Uavh) 

Punkt 2: Øhrens forslag fikk 1 stemme (Øhren) og falt. 

 

Ved alternativ avstemming mellom Broberg’s og Øhren’s forslag, ble Brobergs forslag 

vedtatt mot 1 stemme (Øhren). 

 

 

Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om status og 

videre prosesser 

Saken tas til orientering med følgende forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): «HMA ber  om en 

befaring i neste HMAmøte i området Kilemoen/Ringerike vannverk da med tanke på mulig 

foruruensningsproblematikk, klauseringsplan og nødvendige hensynssoner» 
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Status i plan for gang og sykkelvei.  

 

Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015: 

 

Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp):Hvalskrysset – Austjord settes som nr 2. 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh): Putten – Norderhov settes som nr 1  

Forslag fra Elsa-Lill P. Strande (H): Almemoen – Risesletta (E16) settes som nr 1 

Forslag fra Alf Meier (Ap): Gummikrysset – Hvervenkastet – strykes jfr KVU 

 

 

Avstemming: 

 

Følgende prioriteringsliste ble vedtatt: 

 

Nr 1:  Putten – Norderhov (ses i sammenheng med opprustning av RV 241 og bygging av 

nytt 

          kryss Hønen) 

Nr 2: Almemoen – Risesletta (E16) 

Nr 3: Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

Nr 4: Bærenga – Snyta (RV35) 

Nr 5: Hvalsmokrysset – Austjord 

Nr 6: Gummikrysset – Hvervenkastet  (ses i sammenheng med KVU) 
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48/15   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 
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38/15   

Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 

 

(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh):  

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 
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(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Avstemming:  

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Larsens forslag, ble Larsens forslag 

vedtatt mot en stemme (Øhren (V) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak bygge- og 

deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre 

anses fordelene ved å gi dispensasjon ikke å være så mye større enn ulempene at 

dispensasjon bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Den omsøkte delingen er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. 

4. Søknad om fradeling av tomt til boligformål på ca. 1 900 m² avslås, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1 m, jordlovens § 12. 
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39/15   

Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

Vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Magnus Bratli Holte (Sp):  

1. Saken utsettes. 

2. Vi ber om rådmannen innhenter en redegjørelse for planlagt etterbruk av området før 

hovedkomiteen (HMA) tar stilling til om det kan gis tillatelse til deling av 

eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca 6 900 m2 

3. Når redegjørelse foreligger vil HMA ta saken opp til behandling. 

 

Avstemming: 

Utsettelsesforslaget fikk en stemme og falt. (Bratli Holte) 

 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V):  

 

«Punkt 1: Som rådmannen 

 

Punkt 2: Som rådmannen 

Nytt punkt 3: Arealet på ca. 6,9 mål legges ut for salg på det åpne marked i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 151/14 

Nytt punkt 4: Rådmannen lager en sak for kommunestyret om etterbruken av gjenværende 

areal, ca. 7,8 mål etter at salget av de 6,9 målene av gnr/bnr 80/13 er avgjort» 

 

Avstemming: 

Øhrens forslag fikk to stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Bratli Holte.    
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Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 
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Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

Vedtak: 

 

Storøyveien 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Storøyveien 
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Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes gt. 8 

 

Vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H): 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 
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Avstemming: 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannen og Brobergs forslag ble Brobergs forslag 

vedtatt mot en stemme (Amundsen (Ap) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er negativ til at det gis dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. Dispensasjonen kan føre til negativ presedens i 

området, og på den måten undergrave reguleringsplanens intensjon. Ulempene ved å 

gi dispensasjon anses å være større enn fordelene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. 

3. Se orientering om klageadgang. 
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400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane 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. 
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Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  
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Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 

01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

 



  

Side 19 av 21 

 

 

 

45/15   

Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

Vedtak: 

 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 
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3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 
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KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Arne Broberg (H), som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen». 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

 



Vår dato: 03.11.2017 
Vår referanse: 2017/6099 
Arkivnr.: 423.1 
Deres referanse: 16/2904 
 
Saksbehandler: Lene Stivi 
 
Innvalgstelefon: 32266869

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune – gnr 317/341 og 317/343 – klage på tillatelse til 
restaureringsarbeid med dispensasjon fra reguleringsplan 
 

VEDTAK 
  
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak 1. juni 
2017. 
  
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
  
  
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 29. september 2017. 
  
Sakens bakgrunn 
Saken gjelder søknad fra Ringerike Boligstiftelse om rammetillatelse med dispensasjon fra 
planformålet «veg» og «kjøreveg» i to reguleringsplaner, for utføring av omfattende 
restaureringsarbeider på eiendommene med gbnr. 317/341 og 317/ 343.    
  
Ringerike kommune innvilget søknaden i vedtak 1. juni 2017. Etter kommunens syn var 
vilkårene for dispensasjon fra planformålet i de aktuelle reguleringsplanene oppfylt.   
  
Vedtaket er påklaget av Statens vegvesen i brev 21. juni 2017. Klagen går ut på at bygningene 
på de to tomtene ligger innenfor et område som er regulert til vei og fortau. Eventuelle 
arbeider på bygningsmassen burde derfor vente til den påbegynte områdereguleringen for 
Hønefoss, herunder en trafikkplan, er ferdigstilt.   
  
Klagen ble behandlet 11. september 2017 av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i 
kommunen som ikke fant grunnlag for å endre kommunens tidligere vedtak. 
  
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9, 
jf. delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet og Kommunal- og 
regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av klagesaker under 
departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene.  
   
Fylkesmannens merknader 
Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av en bygning er et søknadspliktig tiltak etter 
plan- og bygningsloven § 20-2, jf. § 20-1 bokstav b), jf. bokstav a). I tillegg er adgangen til 
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tiltak på eksisterende byggverk regulert i plan- og bygningsloven § 31-2. Bestemmelsens 
første ledd lyder som følger: 
 

«På byggverk som er, eller brukes, i strid med senere vedtatt plan, kan 
hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, bruksendring eller vesentlig 
utvidelse eller endring av tidligere drift bare tillates når det er i samsvar med planen.» 

 
Bygningene som er oppført på gbnr. 317/341 og 317/343 er i strid med planformål i henhold 
til reguleringsplaner for området, og tiltakene forutsetter derfor dispensasjon. 
 
Klagerett og klagefrist 
Statens vegvesen har rettslig klageinteresse i saken fordi det omsøkte tiltaket er i strid med 
formålet «veg» og «kjøreveg» i kommuneplanen. Klager har dermed adgang til å klage på 
vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Eiendommen 317/341 ligger innenfor et område som i reguleringsplan for Hønefoss sentrum, 
vedtatt 20. desember 1976, er regulert til veg. Videre ligger begge eiendommene innenfor 
planformålet kjøreveg i reguleringsplan for Blyberghaugen, vedtatt 21. mars 1991.   
  
Dispensasjonsvurderingen 
Det fremgår av pbl. § 19-2 første og andre ledd at: 
 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon 
kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene 
i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 

 
Om det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil derfor være avhengig av: 
 
- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 
 
- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. 
 
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. 
 
I ombudsmannssak 2014/334 er det blant annet uttalt følgende om dette: 
  

«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 
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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.» 

 
Kommunen har kommet til at det er grunnlag for å gi dispensasjon i saken i henhold til plan- 
og bygningsloven § 19-2. Ved vurderingen er det blant annet sett hen til at begge de aktuelle 
planene er av eldre dato og planformålet veg/kjøreveg er ennå ikke realisert. Videre har 
kommunen vist til at rehabilitering av byggverk i utgangspunktet ikke er søknadspliktig. 
Tiltakshaver kunne dermed ha utført relativt omfattende arbeider på eiendommene uten å 
utløse søknadsplikt. Arbeidene som nå er omsøkt vil imidlertid sikre en kvalitativ bedre 
løsning for bygningene.  
 
Fylkesmannen har kommet til at en dispensasjon ikke vil føre til at hensynene bak 
reguleringsformålet «veg» og «kjøreveg» blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg til de ovennevnte 
grunnene er det lagt vesentlig vekt på at tiltaket gjelder eksisterende bygninger, 
bygningsmassen vil ikke øke i omfang, og det vil ha liten praktisk betydning for muligheten 
til å gjennomføre de aktuelle reguleringsplanene. Restaureringsarbeidene må antas å ville øke 
eiendomsverdien, og sånn sett gjøre en eventuell fremtidig ekspropriasjon mer kostbar, men 
dette kan etter Fylkesmannens syn ikke være avgjørende for vurderingen.  
 
Videre må fordelene ved å gi en dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Fordelen i dette tilfellet er først og fremst å kunne restaurere bygningene på en 
kvalitetsmessig god måte. Ulempen er at verdien trolig vil øke og gjøre en eventuell fremtidig 
ekspropriasjon dyrere. Dette må imidlertid sees i lys av at også arbeid på eiendommene som 
ikke medfører søknadsplikt vil kunne ha en slik virkning. Bygningene står der allerede i dag 
og tiltaket kan ikke sees å innebære nevneverdige praktiske utfordringer utover dagens 
situasjon, verken for en eventuell realisering av reguleringsplanene eller for veinettet. 
Fylkesmannen har samlet sett kommet til at fordelene ved å tillate de omsøkte arbeidene er 
klart større enn ulempene.       
  
Klagers anførsler kan ikke føre frem. 
   
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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Kopi til: 
SG arkitektur AS Hvervenmoveien 49 3511 HØNEFOSS 
Ringerike Boligstiftelse c/o  
Eiendomsservice Ringerike AS 

erik@eiendomsservice.com   

Statens vegvesen region sør firmapost-sor@vegvesen.no   
 
 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

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.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Fra: Lene Stivi [fmbulst@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Eiendomsservice Ringerike AS [erik@eiendomsservice.com]; Statens vegvesen region 

sør [firmapost-sor@vegvesen.no] 

Sendt: 03.11.2017 13:49:36 

Emne: Ringerike kommune - gnr 317/341 - 317/343 - Lagesens gate 10 og 12 - klage på 

tillatelse til restaureringsarbeid 

Vedlegg: Ringerike kommune – gnr 317 341 og 317 343 – klage på tillatelse til 

restaureringsarbeid.PDF 

Vedlagt følger vedtak fra Fylkesmannen. Vedtaket sendes kun per e-post. 

Vennlig hilsen 

Lene Stivi 
seniorrådgiver 
 

Fylkesmannen i Buskerud  

tlf.: 32266869 
fmbulst@fylkesmannen.no 
Kommunal- justis og beredskapsavdelingen  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard  

Postboks 3021 Lade 

 

7441 TRONDHEIM 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/4187-4 36727/17 GNR 52/1 14/01749-13 07.11.2017 

 
Klage på vedtak om driftskonsesjon for Støen grustak i Ringerike kommune 

gnr/bnr 52/1 

 

Viser til brev fra Direktoratet for mineralforvaltning (heretter direktoratet) datert 16.10.2017 

med tildeling av driftskonsesjon for Støen grustak. Tiltakshaver er Hæhre Entreprenør AS. 

Ringerike kommune anser at kommunen har rettslig klageinteresse, og påklager vedtaket om 

driftskonsesjon. Ringerike kommune forholder seg til klagefrist 07.11.2017, med utgangspunkt 

i at vedtaksbrevet er registrert mottatt hos kommunen 17.10.2017.  

 

Tildelt driftskonsesjon 

Direktoratet tildeler Hæhre Entreprenør AS driftskonsesjon etter mineralloven § 43 for Støen 

grustak, gnr/bnr 52/1. Konsesjonsområdet er ca 91 dekar og er kartfestet i vedlegg til 

vedtaksbrevet.  

 

I tildelingsbrevet gjør direktoratet oppmerksom på at driftskonsesjon etter mineralloven ikke 

erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annet lovverk.  

 

Konsesjonen gis med vilkår knyttet til godkjent driftsplan, økonomisk sikkerhet og bergteknisk 

ansvarlig. Videre settes følgende vilkår, med bakgrunn i forslag til ny klausuleringsplan og 

pågående reguleringsprosess for området:  

 

Frem til kommunen har vedtatt ny reguleringsplan med tilhørende klausulplan, settes følgende 

restriksjoner i denne konsesjonstildelingen:  

1. Hvis det i ettertid registreres sandfuruskog i eller rundt konsesjonsområde som kan 

komme i konflikt med uttaksvirksomheten, må tiltakshaver inngå i dialog med 

kommunen for å sikre at slik sandfuruskog hensyntas.  

2. Tiltakshaver skal ikke ta ut grus i innenfor sone I i forslag til nytt klausuleringskart.  

3. I sone IIA i forslag til nytt klausuleringskart skal det ikke tas ut grus under kote 155. 

Lagring og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor denne 

sonen, og må videre skje på plasser med tett underlag. Slike plasser skal godkjennes av 

Mattilsynet.  

 

Fram til reguleringsplanen er vedtatt skal det altså jf. tildelt driftskonsesjon ikke tas ut grus 

innenfor sone 1 i forslag til nytt klausuleringskart, og ikke under kote 155 i sone 2A.  

 



 2 

Klage på vedtak om driftskonsesjon 

Klageinteresse 

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med 

forvaltningsloven kapittel VI. Ringerike kommune anser at kommunen har rettslig 

klageinteresse. Kommunen har tilknytning til saken på flere måter.  

 

Kommunen er eier av Ringerike vannverk Kilemoen, og er som vannverkseier pliktet å sikre 

farekartlegging-/håndtering og at drikkevannet er helsemessig trygt, jf. drikkevannsforskriften § 

5 og 6.  

 

Som planmyndighet etter plan- og bygningsloven har kommunen ansvar for å ivareta hensyn 

etter denne loven. I mange tilfeller innebærer dette en interesseavveining mellom ulike hensyn. I 

denne konkrete saken er relevante hensyn blant annet bærekraftig masseforvaltning, 

drikkevannssikkerhet, naturmangfold og friluftsliv. Kommunen plikter å ta drikkevannshensyn 

under utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser 

etter relevant regelverk. Videre skal kommunen i samarbeid med vannverkseier vurdere 

behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette iht. 

drikkevannsforskriften § 26.  

 

Kommunen anser at kommunens interesse i saken er svært aktuell, da den omhandler 

drikkevannssikkerheten for over 20 000 mennesker i Hønefoss-området. Videre er saken 

spesielt aktuell nå, da området er under regulering med formål å ivareta 

drikkevannssikkerheten. I reguleringsprosessen foreslås det endringer i forhold til gjeldende 

klausuleringsplan for drikkevannskilden, både når det gjelder soneinndeling og bestemmelser.  

 

Forhold som påklages 

Kommunen klager på at direktoratet har tildelt driftskonsesjon for Støen grustak gnr/bnr/52/1. 

Kommunen er bekymret for sikkerheten for drikkevannskilden i området, og den usikkerheten 

tildelt driftskonsesjon gir. Grunnlaget for denne usikkerheten er også at det i denne saken er 

ulik oppfatning mellom grunneier og kommunen om uttakets status etter plan- og 

bygningsloven. Vilkårene knytta til konsesjonen gir etter kommunens vurdering ikke 

tilstrekkelig sikkerhet. Nærmere begrunnelse for klagen framgår nedenfor. Kommunen ber om 

at klagen gis oppsettende virkning.  

 

Kommunen mener behandling av søknad om driftskonsesjon burde avventet behandling av 

reguleringsplan for området. Videre er det svært uheldig at det gis driftskonsesjon for et 

område som er vesentlig større enn det som er foreslått avsatt til råstoffutvinning i revidert 

arealdel av kommuneplanen, og foreslås regulert til steinbrudd og masseuttak i pågående 

områderegulering. Konsesjonsområdet er 91 daa, og foreslått areal til råstoffutvinning i 

arealdelen er ca 30 daa. Areal som per i dag er berørt av tidligere uttak er ca 40 daa.  

 

Konsesjonsområdet grenser til et område hvor det er kartlagt sandfuruskog, vurdert som 

nasjonalt verdifullt naturmangfold. Dette er en naturtype som har blitt mer aktuell de senere 

årene, og selv om gjennomført kartlegging foreløpig ikke framgår i naturbasen er dette et 

relevant hensyn i området. Eventuell forekomst av denne naturtypen i konsesjonsområdet er 

ikke kartlagt, og føre-var-prinsippet burde vært nærmere vurdert her. Videre burde kartlegging 

av naturverdier i området vært gjennomført før tildeling av konsesjon.  
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Kommunen viser også til direktoratets forespørsel vedrørende masseuttak i Ringerike 

kommune, datert 05.10.2017. Her framgår det at direktoratet har behov for mer informasjon fra 

kommunen i forbindelse med saksbehandling av ulike søknader om driftskonsesjon i Ringerike 

kommune. Spørsmålene i brevet omhandler blant annet kommuneplanen og områderegulering 

for Ringerike vannverk Kilemoen. Ringerike kommune svarte på forespørselen 27.10.2017. 

Kommunen stiller spørsmål ved at direktoratet etterspør mer informasjon som grunnlag for 

saksbehandlingen, og parallelt med dette sender forhåndsvarsel om vedtak til tiltakshaver og 

videre brev med vedtak om driftskonsesjon 16.10.2017 – altså før direktoratet har fått 

tilbakemelding på sin forespørsel. Som forvaltningsmyndighet har direktoratet en plikt til å 

sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Her etterlyses mer 

informasjon fra kommunen, uten at det i videre saksbehandling gis tidsmessig rom for å 

inkludere denne informasjonen. Kommunen mottok heller ikke varsel om vedtak om 

driftskonsesjon, og fikk dermed ikke mulighet til å uttale seg om den konkrete utformingen av 

vedtaket.   

 

Kommunen ønsker også å opplyse om at det i forbindelse med områdereguleringen er 

utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan for Ringerike vannverk Kilemoen. 

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

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

disse dokumentene kan ha betydning for direktoratets vurdering i saken, kan direktoratet evt. 

anmode om innsyn.  

 

Kommunens høringsuttalelse og direktoratets vurdering av denne 

Kommunen viser til sin høringsuttalelse i konsesjonssaken, datert 22.08.2017. Kommunen 

konkluderte her med at driftskonsesjon ikke bør innvilges, og var særlig bekymret for 

konflikten mellom drikkevannshensyn og grusuttak. Dersom direktoratet likevel ville gi 

konsesjon, ba kommunen om at konsesjonsområdet og konsekvenser ble nærmere avklart. 

Herunder hvilket område det gis konsesjon for, til hvilket nivå og med hvilke krav og 

forutsetninger. Kommunen mente disse temaene best avklares gjennom en planprosess etter 

plan- og bygningsloven, og at direktoratet ville ha et bedre grunnlag for å vurdere søknad om 

driftskonsesjon dersom det først utarbeides en reguleringsplan for uttaket. Kommunen påpekte 

også verdier knytta til naturmangfold og friluftsliv i området.  

 

Direktoratet vurderte det som hensiktsmessig å ikke sette saken på vent, da det er usikkert når 

kommuneplan og reguleringsplan blir vedtatt. Samtidig påpekes det på direktoratets nettsider at 

det er en fordel at masseuttak har en godkjent reguleringsplan når direktoratet skal behandle 

konsesjonssøknaden. Dette begrunnes slik:  

Arealet for masseuttaket vil då vere klart definert, og viktige omsyn vil vere avklarte på 

førehand. Mellom anna vil krav frå forureiningslovverk og naturmangfaldlova kapittel 

II vere behandla og lagde til grunn i godkjenninga av reguleringsplanen. Dersom 

etterbruk av området er avklart i reguleringsplanen, vil dette kunne verke inn på krav 

om å setje i stand området etter at uttaket er avslutta. Dette kan igjen verke inn på krav 

om å stille økonomiske garantiar for å sikre at det blir gjennomført sikrings- og 

oppryddingstiltak etter minerallova. 

 

I kommentar til høringsuttalelsen minner direktoratet om at tiltakshaver er forpliktet til å følge 

fremtidig arealplan. Kommunen vil her bemerke at dette krever en vurdering av hva som er å 

anse som et igangværende lovlig tiltak som kan fortsette uavhengig av ny plan, og hva som er 
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en vesentlig utvidelse. I denne saken er det uenighet mellom grunneier og kommunen om dette 

spørsmålet.  

 

I vedtaksbrevet påpeker direktoratet flere ganger at driftskonsesjon etter mineralloven ikke 

krav erstatter krav om tillatelse, godkjenning eller konsesjon etter annet lovverk. Dette er en 

viktig presisering, som kommunen også ønsker å understreke. Kommunen anser at det er 

skjedd en vesentlig endring/utvidelse av Støen grusuttak etter innføring av søknadsplikt etter 

pbl. 1995, og at det skulle vært søkt om dette.  

 

Direktoratet minner om at kommunen skal ivareta drikkevannshensyn ved utarbeidelse av 

kommuneplan og reguleringsplaner, jf. drikkevannsforskiften § 26. Drikkevannssikkerhet er et 

overordna hensyn for kommunen, og for Ringerike vannverk Kilemoen ønsker kommunen å 

sikre vannkilden gjennom bruk av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

 

Direktoratet viser til at det er Mattilsynet som fagmyndighet og kommunen som planmyndighet 

som må vurdere om uttaksvirksomhet ved Støen grustak utgjør en fare for forurensning av 

grunnvannskilden. I den sammenheng viser vi til Mattilsynets høringsuttalelse, hvor de som 

fagmyndighet anbefaler at det ikke tildeles driftskonsesjon i det omfang det er søkt om. Videre 

mener Mattilsynet det er uheldige å behandle konsesjonssøknaden før den nye planen er vedtatt. 

Kommunen støtter Mattilsynets anbefaling.  

 

Konsesjonsområdet grenser direkte mot eneste adkomstvei til brønnområdet ved Tjorputten. I 

deler av området er det tatt ut masser tett opp mot veien, slik at det er en bratt skråning fra 

veien og ned i uttaket. Kommunen ba i høringsuttalelsen om at det avsettes en sikringssone for 

å trygge denne veien. Så langt kommunen kan se er ikke dette hensyntatt av direktoratet, og 

dette er også en av grunnene til at vedtaket påklages.  

 

 

 

Med hilsen   
    
Gunn Edvardsen 

kommunalsjef samfunn 

  

   
  Guro Li 

  arealplanlegger 

  guro.li@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi:  

Hæhre Entreprenør AS, Postboks 73, 3371 VIKERSUND, tiltakshaver 

Hans Anton Støen, Vøyen terrasse 29E, 1384 ASKER, grunneier  

Mattilsynet Lokasjon Brumunddal, Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL 

Guttorm Jakobsen, advokat   

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, Ringerike kommune 

Formannskapet, Ringerike kommune 
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FYLKESKOMMUNE

BANE NOR

Postboks 4350
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HOLE KOMMUNE JEVNAKER
KOMMUN E

Ringerike
kommune

datert 12.01.17

Planprogrammet for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er behandlet i kommunestyrene i Hole
den 12.12.16, Ringerike den 15.12.16 og i lkesutvalget i Buskerud fylkeskommune den 11.01.17.
Innspill oversendes samlet fra kommunene og fylkeskommunen.

Ordførerne vil med den samla oversendelsen vise at regionen står samlet når det gjelder
gjennomføringen av dette prosjektet. Fylkeskommunen og kommunene samarbeider gjennom felles
regionalt plankontor. Dette er etablert for å imøtekomme de store statlige investeringene, og de
lokale myndighetene ønsker å bygge opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på
sine ansvarsområder. Det legges vekt på at nytten av prosjektet blir best mulig gjennom godt
samarbeid mellom transpo etatene og lokale myndigheter.

Ordførerne forutsetter at prosjektet realiseres i henhold til den fremdri en og prosessen som det er
besluttet. De enkelte innspillene er vedlagt i form av vedtatt protokoll.

Roger Rydberg

Ordfører

Buskerud
Fylkeskommune

Vedlegg:

J . Hansen

/
Ordfører

/ Ringerike kommune

Ordfører

Hole kommune

Protokoll (11.01.17) og saksframlegg, Buskerud fylkeskommune

Protokoll (12.12.16) og saksframlegg, Hole kommune

Protokoll (15.12.16) og saksframlegg , Ringerike kommune

Ordfører

Jevnaker kommune



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til:  HMA, FS og KS 

Fra:  Linda Engstrøm, Areal- og byplanavdelingen 

   

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/2046-21 37579/17 L12 10.11.2017 

Status Sykkelbyprosjektet  
 

1. Sykkelbyavtalen 
Sykkelbyavtalen ble skrevet under i november 2015. De tre partene i avtalen er Ringerike 

kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen. Hensikten med avtalen er at 

partene skal etablere et felles grunnlag og mål for videre arbeid med Sykkelbyen Hønefoss. 

Partene skal bidra med resurser og kompetanse, og arbeide for en felles, langsiktig 

finansiering av arbeidet. Hovedmålsettingen med avtalen er å øke sykkelbruken i Hønefoss 

med 25 % innen 2020. 

 

2. Politiske vedtak - Sykkelbyprosjektet 
I Kommunestyret 28.8.2015 ble det vedtatt at Ringerike kommune skulle inngå 

sykkelbyavtale med vegvesenet og fylkeskommunen, og at det skulle avsettes midler til 

kommunal prosjektleder og kommunal egenandel for prosjekter i Handlingsprogram for 2016-

2019. Midler til prosjektleder og egenandel ble ikke fulgt opp i 2016. Vedtaket om midler ble 

fulgt opp i budsjett for 2017 og i Handlingsprogram for 2017-2020. 

 

3. Organisering 
Arbeidet med prosjekt Sykkelbyen Hønefoss organiseres med en prosjektgruppe som består av 

fagpersoner fra samarbeidspartene. Prosjektgruppen ledes av en prosjektleder. En ansatt i 

areal- og byplankontoret er i 50 % stilling som prosjektleder i 2017. Nytt budsjett for 2018-

2021 skal vedtas i november 2017. Besluttende organ består av en styringsgruppe med 

deltakere fra alle tre samarbeidsparter. Styringsgruppen ledes av representanten fra Ringerike 

kommune som også har rolle som prosjektansvarlig. 

 

4. Sykkelbyprosjektet 2016 
 Samlet trådene og fått oversikt 

 Kompetanseheving – kurser sykkelbynettverket 

 Oppstart av organisering av prosjektet 

 Nettverksbygging – intern og eksternt 

 Søkt statlige tilskudd til sykkelparkering i sentrum, se avsnitt 7. 



 

 

 Søkt tilskudd fra Klimasats – Kommunen fikk ikke tilsagn 

 Arbeid med innspill til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtrafikk 2018-

2021, nå kallet Handlingsprogram for samferdsel 

 Fått sykkelbyprosjekt på nett og i sosiale medier 

 Arbeid med å få inn sykkelbyprosjekt i kommunens budsjett for 2017 

 

5. Sykkelbyprosjekt vår 2017 
 50 % stilling som prosjektleder for sykkelby Hønefoss i kommunalt budsjett for 

2017  

 1 million kr i kommunens budsjett til sykkelbyprosjekt – årlig fra 2017 – 2020 

 Arbeid med endelig organisering av prosjektet 

 Arbeid med innspill til Handlingsprogram for riksveier 2018-2021 (23) 

 Arbeid med å etablere sykkelparkering i sentrum – tilskuddsmidler som ble søkt 

om i 2016, se avsnitt 7.  

 Sykle til jobben kampanjen – 400 deltakere, gratis kommune-samarbeid med 

Ringeriks-Kraft og Kartverket 

 Søkt tilskudd fra Klimasats, se avsnitt 8 – tilsagn for to søknader;  

1. Strategier for klimavennlig byutvikling 

2. Hverdagssykling på Ringerike.  

 Utarbeidet forslag til prosjektplan for 2018 

 

6. Sykkelbyprosjektet høst 2017 
 Arbeide med planlegging og gjennomføring av tiltak 1 og 2 med 

Klimasatsmidlene. Se avsnitt 8. 

 Prøveordning for støtte til innkjøp av el sykkel for privatpersoner i Ringerike – 

Utrede og lage sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser. 

 Utarbeide og sende inn ny søknad til statlig støtte til sykkeltiltak – det ble søkt om 

midler til låsbar sykkelparkering. 

 Arbeide videre med oppføring sykkelparkering i sentrum. Se avsnitt 7. 

 Sykkelvennlig arbeidsplass – arbeide for å få Fossveien sertifisert som 

sykkelvennlig arbeidsplass – Syklistenes landsforenings sertifiseringsordning 

 Planlegging av Sykle til jobben aksjonen 2018  

 Fastsette sykkelbyprosjektets rolle i områdereguleringsplan for Hønefoss 

 Arbeid med uttalelser til høringsutkast til Handlingsprogram for samferdsel og 

Handlingsprogram for riksveier 

 Fullføre prosjektplan for 2018  

 

7. Tilskudd til sykkeltiltak 
Statens vegvesen deler hvert år ut midler til tiltak for økt sykkelbruk til kommuner og 

fylkeskommuner. Ringerike kommune har fått tilsagn på søknaden som ble sendt i 2016 til 

etablering av tre sykkelparkeringer i Hønefoss sentrum. Tilskuddet var på 500 000 kroner. Det 

kreves 50 % i egenandel. Det arbeides nå med gjennomføring av dette tiltaket. I september 

2017 ble det sendt inn søknad om tilskudd på 700 000 kroner til oppføring av låsbar 



 

 

sykkelparkering på bussterminalen og på pendlerparkeringen på Hvervenkastet. Dette krever 

ved tilsagn en egenandel på 50 %.  

 

8. Klimasatstiltak  
I februar 2016 ble det søkt tilskuddsmidler gjennom en tilskuddordning som kalles for 

Klimasats. Det er Miljødirektoratet som gir økonomisk støtte til tiltak som kan bidra til å 

redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunn. Kommunen fikk 

tilsagn på to søknader og kan dermed få midler til to tiltak. Tiltak 1 er tildelt 180 000 kr og 

tiltak 2 er tildelt 320 000 kr. Begge tiltakene krever en egenandel på 50 %. 

1. Strategier for klimavennlig byutvikling: Ringerike kommune har blitt tildelt midler for 
å utarbeide en sykkel- og parkeringsstrategi for Hønefoss. Midlene er tenkt å brukes 
til konsulenttjenester.    

2. Hverdagssykling i Ringerike: Tiltaket er en prøveordning hvor kommuneansatte 
brukes for å teste ut effekten av tilgang til gratis lån av el sykkel og gode fasiliteter 
for syklister. Kommunen ønsker å se om dette kan gi resultater som kan øke 
sykkelandelen blant ansatte. Prøveordningen rettes mot kommunens egne ansatte 
fordi det gir god mulighet til tett oppfølging av tiltaket og god kontroll over 
effektmåling og resultater. Hvis det er et tiltak som har god effekt i forhold til økt 
sykling vil det ha stor overføringsverdi til andre avdelinger i kommunen og til andre 
bedrifter i regionen.  

 

Budsjett 2017 

 

 

Budsjett 2017: 1 million i kommunalt budsjett 

Tiltak 

  

 Tilskuddsgiver  Tilskudd  Egenandel Samlet sum 

til tiltak 

Sykkelparkering  Statens vegvesen  500 000  500 000 1000 000 

Strategier for 

klimavennlig 

byutvikling 

 Miljødirektoratet  180 000  180 000 360 000 

Hverdagssykling i 

Ringerike 

 Miljødirektoratet  320 000  320 000 640 000 

Til sammen   1 million  1 million 2 million 



Fra: Ole Einar Gulbrandsen [Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no] 
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UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO

Fylkesutvalget 1/17 11.01.2017

Vedlegg
1 Forslag til planprogram statlig reguleringsplan med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E16

Høring - Forslag til planprogram statlig reguleringsplan
med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E 16

Jernbaneverket har varslet oppstart av statlig reguleringsplan med
konsekvensutredning for detaljregulering for Ringeriksbanen og ny E16 på strekningen
Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Forslag til planprogram er på høring.
Kommunal - og moderniseringsdepartementet er statl ig planmyndighet. Prosjektet har
stor nasjonal og regional betydning. Ringeriksregionen knyttes tettere til
hovedstadsregionen og rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode
vekstmuligheter.

Forslag

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.

2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men be r om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet pågår for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til å
komme med innspill gjenno m hele planprosessen.

3
Fylkesutvalget påpeker at målsettingen må være å få mest mulig persontrafikk på Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk på lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for å kom me frem til best mulige løsninger som bidrar til at målsettingene nås.
Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet



4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 må gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas så sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialo g med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.

5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken måte
anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som blir
påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.

7
Fyl kesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.

8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt på avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.

9
Fylkesutvalget fraråder utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaområdet i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsområde i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Behandling i Fylkesutvalget - 11.01.2017

Hanne Lisa Matt (MDG) fremsatte f ølgende forslag på vegen av MDG:

Planprogrammet avvises og returneres med følgende begrunnelser og innspill:
Miljøpartiet De Grønne er sterkt skeptisk til trasevalget og fremdriften i fellesprosjektet for RB og ny
E16 og vi støtter ikke opp om fellesprosj ektet og framdriftsplanen KMD her fremlegger. Vi er særlig
uenige i samfunnsmål og effektmål av ny E16 i planforslaget. Vi vil ikke bygge ny firefelts motorvei ved
siden av Ringeriksbanen. Dette har vi også gitt utrykk for i vårt vedtak ifm fylkestingssak PS5916
høringsinnspill til NTP (08.06.2016).
Som fylkesrådmannen i denne saken påpeker, så er det normalt slik at utredningsarbeidet startes opp
etter planprogrammet er fastsatt. Utrednigsarbeidet pågår nå likevel for fullt i dette prosjektet.
Tidsfristen e og kravet til framdrift som departementet har lagt opp til i saken må bære en stor del av
ansvaret for dette (se s.9). Dette går bl.a. utover viktige lokale verdier, natur - , klima - , og miljøhensyn og
kvaliteten av utredningene. Planprogrammet som det er presentert nå lever ikke opp til de krav til
innsyn, utsyn og konsekvens en moderne ansvalig og helhetlig bærekraftig samferdselspolitikk bør sette
seg.
Et planprogram er «bibelen» i det videre arbeidet med prosjektet og et fastlagt planprogram kan ikke
s enere forandres. På flere områder gir ikke forslaget til planprogram en fasit på gjennomførelse, men



opplyser at det velges senere i reguleringsplanen. Planprogrammet er presentert i en uforpliktende
form. Alternativene er for mange og for lettvinte i krev ende saker som gjelder miljø, natur, våtmarker
og folks boliger. Det er ikke mulig å unngå enorme lokale skadevirkninger når to samferdselssystemer
brøyter seg gjennom store deler av jomfruelig mark og internasjonale våtmarksområder. Når skaden er
skjedd, er den irreversibel for all tid og kan ikke kompenseres. Vi må gidde å bruke tid på en god
planprosess.
På basis av dette støtter vi ikke vedtakspunkt 1 og 2 i fylkesrådmannens forslag til vedtak i sak PS1/17.
Vi støtter derimot vedtakspunkt 3 - 9 i samme s ak som innspill, samt selve drøftingen og bakgrunnen i
saksfremlegget som påpeker meget viktige aspekter som bør hensyntas i videre planlegging.
Vi viser i tillegg til flere viktige forhold som ikke tas opp i planprogrammet. I kapitel to vises det til
gje ldende statlige føringer, uten at konsekvensene skisseres grundig i planforslaget. Klimaforliket og
Norges ratifisering av Paris - konvensjon pålegger utbyggere å ta klimahensyn. For at slike hensyn skal
være reelle, må klimaberegninger for utbyggingen, både med tunnelbygging, massetransport, bruk av
betong mm presenteres og utredes mot alternativer. Et pilotprosjekt som dette kan ikke være bekjent
av noe annet!
Det er ikke presentert pålitelige beregninger mht. samfunnsnytte og kostnad ved fellesprosjektet. En
rekke nødvendige, men fordyrende konstruksjoner er kommet til og sentrale elementer for
lønnsomheten for Sandvikalinjen er falt bort og forandrer regnstykket. Tap av ikke - prissatte
naturverdier er mye større enn antatt. Jordtapet er betydelig, tap av f rilufts - og skogsområder likeså.
Erstatningsforslag, miljøoppfølgings - plan, avbøtende og kompenserende tiltak med vekt på
naturmanfold, flomsikring og jordvern/jordbruk er fraværende/tvilsomme. En helhetlig vurdering av
berørte økosystemer og arter er ikke avklart. Det er ikke konsekvensutredet hvilke av de 5 berørte
lovene (side 10 - 12) som brytes og/eller må veies opp mot sektorlover. Listen over lover er også
ufullstendig. Løsninger for kryssing av Kroksund og Mælingen mangler. Plassering av massedeponier og
kjøreveier er ikke konsekvensutredet. Antall boliger som berøres er dramatisk og de store psykososiale
utfordringene må belyses. Alt dette må konsekvensutredes, også sett i lys av alternativer som finnes.
Klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må legges til grunn for transportpolitikken og
samferdselspolitiske prioriteringer må gjøres med utgangspunkt i disse. Dette innebærer at tiltak med
størst samfunnsnytte må gjennomføres først. Vi mener at jernbanetiltak og næringstransport er slike.
Dessuten må de ikke prissatte verdiene i mye større grad inngå i hva som defineres
samfunnsøkonomisk lønnsom.
Vi mener utredningene i planarbeidet ikke er godt dekkende og ber derfor KMD om at planprogrammet
går en runde til for å fange opp de store kunnskapshulle ne vi (mf i denne høringsrunden) påpeker. Vi
forutsetter at kommunene, fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med
utredningene og gis muligheter til å komme med innspill gjennom hele planprosessen.

Utsettelsesforslaget fra Matt tatt opp til votering (se avstemming).
Saken gikk til videre behandling.

Viel Jaren Heitmann (Sp) fremsatte endringsforslag på vegne av AP, SP, V, MDG og SV

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og reg ional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fu llt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele planprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig pers ontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget f orventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialog med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forvent er at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p vir ker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
g od tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fylkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som sta tlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkes utvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Os lo og Akershus.

Avstemming

Forslag fremsatt av Matt fikk 1 (MDG) stemme, og falt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 1 og 2 fikk 14 mot 1 (MDG) stemme og ble vedtatt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 3 – 10, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1
Fylkesutvalg et støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de st yrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele pla nprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig persontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dial og med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvil ke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p virker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fy lkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissen e for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bak grunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkesutvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtje rna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Buskerud fylkeskommune
Georg N. Smedhus

f ylkesrådmann

Bakgrunn for saken
Jernbaneverket har i brev av 8. november 2016 varslet oppstart av statlig d etaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16 på
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Samtidig med varsel om oppstart av
planarbeidet er forslag til planprogram på høring. Planavgrensningen fremgår av varsel om
planoppstart.

Høringsfristen er satt til 10. januar 2017. Fylkeskommunen har utsatt frist til 11. januar 2017.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har etablert prosjektsamarbeidet «Fellesprosjektet» for
gjen nomføringen av tiltaket. I saksfremlegget benyttes «Fellesprosjektet» som betegnelse på tiltaket.

Forslag til planprogram er en «plan for planleggingen» og inneholder en beskrivelse av prosjektet, samt
forslag til utredningsprogram som beskriver relevante tema som skal konsekvensutredes. Kommunal og



moderniseringsdepartementet godkjenner og vedtar planprogram ihht. plan - og bygningslovens § 4 - 1,
annet ledd.

Normalt er det slik at utredningsarbeidet startes opp etter at planprogrammet er fastsatt. På grunn av
tidsfristene og kravet til framdrift pågår utredningsarbeidet for fullt. Kommunene, fylkeskommunen og
regionale myndigheter er inneforstått med dette og medvirker i utrednings - og planleggingsarbeidet slik
at framdriften kan opprettholdes. Fellesprosje ktet sørger også for at alle parter er oppdatert og
informert. Dette gjelder også grunneiere og andre som blir berørt av prosjektet.

Planen omfatter 4 - felts motorvei med bruer og kryssløsninger, samt to - spors jernbane med stasjoner
på Sundvolden og Hønefo ss. I forslaget til NTP 2018 - 2029 er prosjektet forutsatt å være bundet og det
er satt av ca. 20,1 milliarder kroner til finansiering av prosjektet. Kostnadene for hele prosjektet er
kalkulert til ca. 26 milliarder kroner.

Det legges til grunn følgende f remdriftsplan:
Arbeid med reguleringsplan frem til vedtak, inkludert offentlig ettersyn og
merknadsbehandling: høst 2018
Planlegging av bygging og kontrahering: 2016 - 2023
Byggeperiode: 2019 - 2024
Åpning: 2024

Forslag til planprogram ble drøftet i regionalt planforum 1. desember 2016.

Forslag til planavgrensning

Varslet planavgrensning er omfattende og vil, når endelig detaljreguleringsplan legges frem, være
annerledes enn det som nå er varslet. Underveis i planarbeidet kan det bli aktuelt med justeringer.
Planavgrensningen må være tilstrekkelig slik at det er mulig å få til et fullt kollektivknutepunkt på
Hønefoss innenfor planområdet.

Forholdet til fylkesveger

Fylkeskommunen er eier av store deler av veinettet i området som blir berørt av fellesprosjektet.
Fylkeskommunen påpeker at følgende forhold må utredes i planarbeidet:

Fysisk berørt veinett, ombygging, oppgradering, forsterking av bruer etc
Trafikkfordeling på veinettet
Omklassifisering

Anleggstrafikk på eksisterende vegnett
Fylkeskommunen mener det må utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken
måte anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som
blir påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

Trafik kanalyser
Det er en forutsetning at trafikken i størst mulig grad benytter ny, trafikksikker E16, og at det ikke blir
lekkasje av trafikk til regionalt og lokalt vegnett. Plassering av kryss og bomstasjoner er en viktig faktor
ved trafikkfordeling. Fylkesk ommunen forutsetter at det benyttes trafikkmodeller og kjøres
trafikkberegninger i forbindelse med kryssplassering og bomplassering, og som verktøy for å synliggjøre
framtidig trafikkbelastning på regionalt og lokalt vegnett.
Fylkeskommunen og kommunene må delta i dette arbeidet, og det blir særlig viktig å koble dette til
arbeidet med områdeplan for Hønefoss og andre planer som må utarbeides som en følge av
Fellesprosjektet.

Det er usikkert hvor stor vekst det vil komme i Ringeriksområdet som følge av ny Ringeriksbane/E16 og
næringsutvikling. Det bør derfor gjennomføres transportmodellberegninger med ulike vekst - scenarier.



Oppgradering av lokale og regionale veger
Fylkeskommunen forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i
form av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av Fellesprosjektet.

Omklassifisering av veger
Fylkeskommunen vil særlig påpeke at det er viktig at all omklassifisering av veger som følge av ny E16
må gjennomføres parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas i byggefasen. Det
forutsettes at det gjøres i tett dialog med kommunene og fylkeskommunene. Dette er svært viktig i det
videre planarbeidet for de berørte vegene, for både kommunene og fylkeskommunen. Avbøtende tiltak
på etterbruk av de omklassifiserte vegene må beskrives.

Fellesprosjektet vil vurdere behov tiltak for å oppnå vannutskifting i Steinsfjorden. Dersom det blir
aktuelt at fylkeskommunen skal overta eksisterende E16 over Steinsfjorden, vil det være en betingelse
av nødvendige tiltak for vannutskifting er gjennomført før en slik overtagelse.

Kollektivknutepunkt

Hønefoss stasjon
Planprogrammet beskriver at løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og
overgang med hens yn til logistikk, effektivitet og bykontekst, skal utredes (side 68). Videre at tilknytning
mellom Hønefoss stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet (side 43).

Fylkeskommunen påpeker at det er svært viktig at planavgren sningen rundt Hønefoss stasjon
inneholder nok areal for å tilrettelegge for ett samlet kollektivt knutepunkt i Hønefoss slik at det blir en
god kobling mellom transportformene tog, buss, sykkel, gående, taxi og bil. Det forutsettes at stasjonen
plasseres s å nær Hønefoss sentrum som mulig. Det må sikres tilstrekkelig med areal i tilknytning til
stasjonen i planavgrensningen slik at funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet ivaretas,
herunder terminal for buss, sykkel - og bilparkering. Det er vik tig at bussterminalen plasseres i god
tilknytning til togstasjonen og nær Hønefoss sentrum. Hønefoss har et stort omland med mye spredt
bebyggelse, derfor må også kapasiteten på bilparkering, inkludert innfartsparkering, ta hensyn til dette.
Arealets stør relse i avgrensningen må være slik at dagens busstrafikk, samt den forventede
trafikkveksten kan sikres en god adkomst til - og trafikkavvikling i forbindelse med stasjonen.

Sundvollen stasjon
Planprogrammet beskriver at det skal gjennomføres et parallello ppdrag med tre arkitektgrupper, for å
få et bredt grunnlag for vurdering av potensial og muligheter for tettstedutvikling på Sundvollen. Det
skal utredes løsninger for at Sundvollen stasjon skal bli et best mulig knutepunkt. I arbeidet inngår
vurdering av kapasitets - og arealbehov for ulike funksjoner for stasjonsområdet, herunder sykkel - og
bilparkering og buss - stopp (side 67).

Fylkeskommunen mener at buss - stopp plasseres inne på stasjonsområdet og ikke langs veg. Dette må
inngå i utredningen. Det må plan legges for en kapasitet for 4 - 6 busser samtidig.

Fremtidig forlengelse IC

En eventuell fremtidig forlengelse IC til eksempelvis Jevnaker, må være basert på markedsanalyse. Det
er viktig at infrastrukturen ved stasjonen muliggjør en slik forlengelse også fo r persontog langs alle fem
grenbaner.

Metode for konsekvensutredning

Fellesprosjektet har valgt å følge Håndbok V712 fra Statens vegvesen og Håndbok JD20 fra
Jernbaneverket, som metode for konsekvensutredning. Det skilles mellom prissatte og ikke prissatt e
konsekvenser. Det prissatte konsekvensene kan måles, eksempelvis midler som går med til investering



som drift og vedlikehold, mens ikke prissatte konsekvenser er naturmangfold og naturmiljø. Metoden
har en del begrensninger når det gjelder å synliggjøre konsekvensene og fylkeskommunen ber om at
departementet vurderer om kravene til konsekvensutredning er tilstrekkelig oppfylt jf. forskriftene.

Kapittel 5 Utredningsprogram inneholder er del tabeller hvor utredningsbehovet er punktvis listet opp.
Fylkesko mmunen vil påpeke at denne opplistingen ikke kan anses som fullstendig i og med det ikke er
samsvar mellom hva som beskrives og hva som er tatt med i opplistingen.

Massedeponi

På grunn av lange tuneller kommer det til å bli et stort overskudd av masser. N oe vil bli benyttet
fyllinger, avhengig av kvalitet kan noe benyttes til andre formål. Resten må deponeres.
Fylkeskommunen vurderer at det med stor sannsynlighet ikke er tilstrekkelig areal innenfor
planavgrensningen til å dekke behovet for massedeponi.

I forslag til planprogram beskrives det at deponiområdene ikke er avklart og må utredes. Med hensyn til
framdriften og forholdet til ulik syn på arealdisponering, anbefaler fylkeskommunen at områder for
massedeponi utredes og planlegges gjennom statlig regu leringsplan. Planarbeidet må skje i nært
samarbeid med kommunene.

Avbøtende tiltak og kompensasjon

I og med at prosjektet legger beslag på store arealer og vil føre til inngrep i store naturområder er det
aktuelt med såkalt økologisk kompensasjon. Det vil si at en vil forsøke å finne andre areal som kan
erstatte tapet av verdifulle naturområder. Kartlegging av areal som kan være egnet for økologisk
kompensasjon er i gang. Det skal også fastlegges en kompensasjonsfaktor dvs. hvor store arealer skal
settes av / kompenseres, eks 1:1 eller et annet forholdstall. Det skal også kompensere for
landbruksareal som går tapt.

Kompensering av tap av naturområder og landbruksareal kan ha store konsekvenser, spesielt for Hole
kommune, dersom slik kompensasjon skal skje lo kalt. Arbeidet med videre vern av naturområder skal
skje etter naturmangfoldloven. Når det gjelder kompensasjon for tapte landbruksområder vil det skje i
form av nydyrking.

Fylkeskommunen forutsetter at arbeidet og prosessene med kompensasjon skjer i et t ett samarbeid
med kommunene.

Forholdet til kulturminner

Automatisk freda kulturminner
Fylkeskommunen har i 2016 gjennomfør arkeologiske registreringer i deler av planområdet etter
bestilling fra Jernbaneverket. Grunnlaget for registreringene har vært en «b åndleggingssone» som
fylkeskommunen har mottatt fra Jernbaneverket. Fylkeskommunen er pr. desember 2016 enda ikke
ferdige med å behandle de funn som er gjort i planområdet og registreringsrapport er enda ikke
ferdigstilt. Fylkeskommunens vurdering av forho ldet til automatisk freda kulturminner gis på grunnlag
av en overordnet vurdering av de funn som er gjort i tillegg til den kjennskap fylkeskommunen har til
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskommunen tar forbehold om at det kan
bl i behov for å gjøre enkelte justeringer i vurderingene når registreringsrapporten skal ferdigstilles.
Fylkeskommunen forventer å kunne oversende resultatene fra årets feltsesong i form av en årsrapport
våren 2017.

Fylkeskommunen har kjennskap til i overka nt av 30 lokaliteter med automatisk fredete kulturminner
innenfor det varslede planområdet, men det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi uttale om
konfliktnivået mellom plan og automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen må derfor
gjennomføre ytterl igere kulturminneregistreringer i henhold til kulturminnelovens §§ 8 og 9.



Trasé for vei og bane på strekningen Høgkastet - Rørvik, område for tunnelinnslag på nordsiden av
Kroksundet, område for vei og bane over Bymoen, og over Mælingen er i stor grad ferd ig registrert.
Fylkeskommunen har i disse områdene registrert 10 nye lokaliteter med automatisk fredete
kulturminner. Varslet planområde i varsel om planoppstart er vesentlig større en den
«båndleggingssonen» fylkeskommunen så langt har arbeidet etter. Pot ensialet for at det finnes
ytterligere automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet på de strekningene som er
undersøkt må anses som høyt. Det vil derfor kunne være nødvendig med supplerende undersøkelser på
disse strekningene.

Fylkeskommunen vil også måtte gjøre registreringer på Sundvollen, ved Kroksundødegården, på
Helgelandsmoen, på Prestmoen, i området rund Styggedalen, på Tolpinrud og ved Ve/Veien.
Potensialet vurderes som spesielt høyt i områder med dyrka mark, og da spesielt i området sør f or
Ve/Veien i Ringerike kommune.

Det varslede planområdet er meget stort og omfatter blant annet influensområder som ikke direkte vil
bli berørt av tiltak eller terrenginngrep. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å registrere hele det
varslede planomr ådet. Fylkeskommunen påpeker at kulturminnelovens § 9 må være oppfylt i hele
planområdet når planen legges ut til offentlig ettersyn, uansett arealformål. Dette gjelder alle
permanente tiltak, men også alle midlertidige anleggsområder, riggområder og andre midlertidige
inngrep. Dette fordi alle slike tiltak vil kunne fjerne eller gjøre uopprettelig skade på automatisk fredete
kulturminner. Et unntak vil være områder som underlegges hensynssoner, uten at det reguleres til et
bestemt arealformål. Slik som for eksempel oppe på tunelltak. Dersom det er planlagt å legge en
sikringssone over tunellene uten at det skal reguleres til et bestemt arealformål vil fylkeskommunen
kunne godta at kulturminnelovnes § 9 ikke er oppfylt i disse områdene. Dersom disse områdene er
planlagt regulert til et bestemt arealformål vil det kunne åpne for ulike typer inngrep som kan komme
til å fjerne eller skade automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen vil da måtte oppfylle
kulturminnelovens § 9 også i disse områdene. Dersom man er nødt til å utføre gravearbeider på
overflaten i forbindelse med etablering av tunell, det såkalte cut and cover prinsippet, vil
fylkeskommunen måtte gjøre registreringer oppe på tunelltaket. Fylkeskommunen antar at dette vil
være mest aktuelt i jordbru ksområdene sør og vest for Vik sentrum i Hole kommune, men også
eventuelle berørte områder på Krokskogen vil måtte undersøkes.

Da planområdet er vesentlig utvidet i forhold til fylkeskommunens tidligere beregningsgrunnlag vil det
kunne medføre at det må settes av mer tid til registreringer en tidligere antatt. Fylkeskommunen vil da
også måtte øke vårt budsjett i forhold til det kostnadsestimatet som tidligere er oversendt til
Fellesprosjektet.

Fylkeskommunen ber om så tidlig som mulig å få tilsendt en ov ersikt over områder som skal reguleres
og dermed undersøkes i henhold til kulturminnelovens § 9, slik at gjennomføring og oppbemanning for
feltsesongen 2017 kan planlegges. Fylkeskommunen minner om at kostnader i forbindelse med
registrering av automatisk fredete kulturminner skal dekkes av tiltakshaver, i henhold til
kulturminnelovens §10.

Fylkeskommunen ber også om så tidlig som mulig å få tilsendt eventuelle tilleggsreguleringer som for
eksempel masseuttak/massedeponi slik at disse kan tas med i planene for kommende feltsesong.

Fylkeskommunen har kun kjennskap til planområdets avgrensning og kjenner ikke til hvordan arealet er
tenkt disponert innenfor planområdet. Kulturminnevernets krav er at enkeltkulturminner ikke skal bli
liggende inne i byggeområde r slik at de kan bli skadet. Dersom Jernbaneverket i sin planlegging ser at
noen av de automatisk fredete lokalitetene blir liggende innenfor plangrensen ber fylkeskommunen om
at lokalitetene legges inn på plankartet. Dersom det viser seg at det vil være m ulig å ta vare på disse
kulturminnene fordi de ligger i områder der det planlagte arealformålet vil være forenelig med vern,
ber fylkeskommunen om at kulturminnene og deres sikringssoner legges inn på plankartet og



underlegges en hensynssone. Det vil her v ære hensynssone d, jf. Plan - og bygningslovens § 12 - 6, sone
for båndlegging etter særlov som er aktuell.

Reguleringsbestemmelsen for hensynssone d må formuleres slik:
"Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger automatisk fredet
kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor disse
sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene".

Dersom de automatisk fredete kulturminnene helt eller delvis ligger inne i områder avsatt til utbygging,
midlertidige anleggs - og riggområder, eller andre formål som ikke er forenelig med vern slik at det er
konflikt mellom reguleringsplanen og det automatisk fredete kulturminnet, må det søkes dispensasjon
fra kulturminneloven for å få t il en utbygging. I hht. kml § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med
behandlingen av reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Kulturminnene må da legges inn på p lankartet som
bestemmelsesområder.

Det vises til kulturminnedatabasen Askeladden for oppdatert informasjon om hvilke kulturminner som
blir berørt av planen.

Automatisk fredete kulturminner fra middelalder
Riksantikvaren er i henhold til Forskrift om fagl ig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven, ansvarlig
for forvaltning av automatisk fredete kulturminner fra middelalder. Det varslede planarbeidet vil kunne
virke inn på restene av et monumentalt gårdsanlegg fra seinmiddelalderen på Storøya i Tyrifjor den.
Anlegget er i dag tolket som en forvaltningsgård underlagt biskopen på Hamar.

Riksantikvaren bemerker at anleggene på Storøya ikke er i direkte konflikt med utvidelsen av E16, og
ligger også utenfor planområdet. Det er likevel viktig at eventuelle vi suelle konsekvenser utredes som
en del av konsekvensutredningen av ny trase for E16. Riksantikvaren anbefaler at tunet på Storøya
brukes som fotostandpunkt for visualisering av konsekvensene for anlegget.

Riksantikvaren understreker at de middelalderske a nleggene på Storøya er av nasjonal verdi og det
forutsetter at det tas tilbørlig hensyn til disse i den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen.

Nyere tids kulturminner
E16/Ringeriksbanen vil medføre store inngrep i omgivelsene, og det er viktig at konsekvensene og
virkningene av tiltaket vil ha blir godt utredet – også de visuelle konsekvensene. Fylkeskommunen ser
det som positivt at kulturmiljø og landskapsbilde er oppført blant temaene som skal utredes i
konsekvensutredningen.

Det er utarbeidet en liste med kilder som skal utgjøre grunnlagsmateriale for utredningsprogrammet.
Hole kommune utarbeider en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Fagrapporten for de
arkeologiske kulturminnene står nevnt, men fylkeskommunen etterlyser at fagra pporten for nyere tids
kulturminner også legges til grunn og føres opp i listen. Arbeidet med fagrapporten for nyere tids
kulturminner er under sluttførelse. Fylkeskommunen bemerker også at Ringerike kommune har
gjennomført en registrering av verneverdige bygninger i Hønefoss som også vil være et viktig
grunnlagsmateriale for konsekvensutredningene. Grunnlagsmateriale oppført i utredningsprogrammet
for kulturmiljø, vil også være relevant i utredningsprogrammet for landskapsbilde.

Fylkeskommunen anbefaler at rapporten om kulturmiljø er tydelig på hva grunnlaget for
verdivurderingene i konsekvensutredningene er basert på.

Nærvirkning, fjernvirkning og barrierevirkning blir her viktig å vurdere. Fylkeskommunen anbefaler at
dette også neves som en del av ut redningsbehovet for i tabellen for temaet kulturmiljø.



Annet
Forslag til planprogram henviser i kapittel 2.2. til arbeidet med Regional plan for kulturminnevern .
Steinssletta - Norderhov er et av kulturmiljøene som foreslås i den regionale planen. Fylkesko mmunen vil
spesielt bemerke at Øya - Stabells gate i Hønefoss også er blant disse kulturmiljøene da dette
kulturmiljøet delvis er innenfor planområdets avgrensning. Dette området er også oppført i
Riksantikvarens NB! - register.

Forslag til planprogram inne holder for lite informasjon for å kunne ta stilling til hvilke verneverdige
bygninger innenfor planområdet som blir berørt av prosjektet. Fylkeskommunen anbefaler at
planleggingen søker å ta hensyn til fredete og verneverdige kulturminner. Det anbefales og så
avbøtende tiltak i de områdene hvor E16/Ringeriksbanen vil komme i de nære omgivelsene til fredete
og verneverdige kulturminner. Her nevnes Helgelandsmoen og Hønefoss spesielt.

Veianlegget og nytt dobbeltspor vil bli svært synlige elementer i landskap et. Ved siden av å vurdere
konsekvensene tiltaket vil ha for kulturminner/kulturmiljø og kulturlandskap i de deler hvor anleggene
blir liggende i dagsoner, ser fylkeskommunen det også som viktig at planarbeidet vurderer
virkningen midlertidige tiltak og ev entuelle deponier vil ha for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap.

Fylkeskommunen anbefaler at det utarbeides gode illustrasjoner slik at det er mulig å ta stilling til
planforslaget. Det bør lages illustrasjoner som viser tiltakets virkning for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap i områder hvor det er store kulturminneverdier og i områder hvor anleggene planlegges
i nærheten av kulturminner.

Friluftsliv

Tiltaket berører mange friluftsområder som er viktige for regionen. Dette gjelder s pesielt i Hole
kommune. Fylkeskommunen vil påpeke at en del av disse områdene som berøres eller går tapt som
følge av tiltaket må inngå i konsekvensutredningen. Fylkeskommunen mener eventuelle
erstatningsområder må utredes som kompensasjonstiltak.

Fylkesk ommunen gjør oppmerksom på at kartlegging av friluftsområder i kommunene er startet opp i
et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen ber om at denne
kartleggingen legges til grunn i planarbeidet.

Forholdet til Regional plan for vannfor valtning

Fylkeskommunen støtter at det i forslag til planprogram er lagt vekt vurderinger av konsekvenser for
vannutskifting, vannkvalitet og naturmangfold i Steinsfjorden. Det er også vesentlig at konsekvenser for
økologisk tilstand i elver, bekker og inn sjøer langs hele strekningen vurderes opp mot de fastsatte
miljømålene i regional plan for vannforvaltning. Dette gjelder særlig for utforming av bruer, kulverter og
utfyllinger i og nær vassdragene, samt under driftsperioden. Fylkeskommunen forutsetter at tiltaket
ikke bidrar til å forverre miljøsituasjonen i vassdragene og peker spesielt på forholdet i Steinsfjorden.

Forholdet til fylkeskommunal eiendom

Fylkeskommunen er berørt av prosjektet som eier av Ringerike Folkehøgskole. Fylkeskommunens
eiendom l igger inntil dagens jernbanetrase på strekningen mellom Hønefoss stasjon og Tolpinrud, og vil
bli berørt av den nye planen ved økt trafikk samt eventuelt utvidet sikkerhetsområde/båndlagt område.

Fylkeskommunen ber om at konsekvenser av tiltaket og som be rører eiendommen forutsettes
kommunisert og drøftet med fylkeskommunen. Det forutsettes at det gjennomføres støyberegninger
iht. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T - 1442/2012 og at resultatene av dette
kommuniseres med fylkeskommu nen, samt hvilke tiltak Jernbaneverket eventuelt skal iverksette.



Andre forhold

Bærum kommune ønsker at det anlegges en stasjon som kan betjene nytt boligområde i Avtjerna -
området. I forslag til planavgrensning og planprogram er det ikke foreslått en ny st asjon her.
Fylkeskommunen vil ikke gå inn for at det planlegges en stasjon her på grunn et stopp her vil øke
reisetiden. Kostnaden med bygging av en stasjon i området vil gå utover totaløkonomien i prosjektet.
Videre vil et nytt boligområder i Avtjerna - omr ådet være i strid med vedtatt areal - og transportplan for
Akershus.

Konklusjon

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalget slutter seg til merknadene som fremkommer i
saksfremlegget.

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalgets vedtak og saksfremlegget ti l sammen utgjør
fylkeskommunens merknader til forslag til planprogram. Kommunal - og moderniseringsdepartementet
bes gjøre endringer i planprogrammet i tråd med fylkeskommunens merknader.

Fylkesrådmannen peker på at planarbeidet skjer i et godt samarbeid m ed kommuner, fylkeskommunen
og regionale myndigheter. Medvirkningen i forhold til grunneiere og berørte parter er også god.
Samarbeid og framdrift er bra innenfor alle tema som er under utredning.

Ringeriksbanen og ny E16 har stor nasjonal og regional be tydning. Reisetiden til Bergen med tog vil bli
redusert med ca. en time. Ringeriksregionen knyttes tettere til hovedstadsregionen og rask og
miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode vekstmuligheter.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rin geriksbanen og E16 – Fellesprosjektet informasjonsside
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

Vedtak i Ringerike kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 15. desember 2016
http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati /Politisk -
styring/sru/#se:mote/moteid:5906/utvalgid:667

Vedtak i Hole kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 12. desember 2016
http://www.hole.kommune.no/getfile.php/3707950.1862.peuctcrtvv/Ringeriksbanen+og+E16+H%C3%
B8gkastet+ - +Ve - krysset+varsel+om+oppstart+av+planarbeid+%28L%29%28290114%29.pdf

Konklusjon

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt )
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Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Ve - krysset varsel om oppstart
av planarbeid
Uttalelse til planprogram

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:
Plan - og bygningsloven

Underretning sendes:
Ringerike kommune
Jevnaker kommune
Buskerud Fylkeskommune
Jernbaneverket

Vedlegg:
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E 16: Varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram

Rådmannens innstilling
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole kommune om at broløsningen f or E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvolle n "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosjektet medfører, må utrede s nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i



kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

Kommunestyret - 110/16
12.12.2016 - Møte b ehandling :
Kristin F. Bjella (Sp) fremmet følgende forslag til et nytt punkt "h" i rådmannens
innstilling:
"Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder boligeiendommer,
jordbruk, skogbruk og evt. private veier til bruk i anleggsperioden blir varslet og at
evt. avtaler skrives i god tid."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling ble med forslaget fra Kristin F. Bjella (Sp) enstemmig vedtatt.

VEDTAK - Kommunestyret :
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole komm une om at broløsningen for E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv . 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosje ktet medfører, må utredes nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i
kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

h. Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder
boligeiend ommer, jordbruk, skogbruk, og evt. private veier til bruk i
anleggsperioden blir varslet og at eventuelle avtaler skrives i god tid.

Saksopplysninger
Jernbaneverket varslet i brev datert 8.11.2016, oppstart av detaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning, for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss.



Reguleringsplanar beidet gjennomføres som statlig reguleringsplan med Kommunal - og
moderniseringsdepartementet som planmyndighet.

Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, legges forslag til planprogram på høring.
Høringsfristen er satt til 10.01.2017.

Planprogrammet s kal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Dette iht. pl an - og
bygningsloven § 4 - 1 annet ledd.
Dersom kommunestyret har andre forhold de ønsker å trekke fram i en høringsuttalelse fra
Hole kommune, kan dette fremmes som egne vedtakspunkt.

Vurderinger

Planavgrensning
Jernbaneverket gjorde Hole kommune oppmerks om på at adkomsten til boligområdet
Elstangen vil kunne bli berørt av den anbefalte linja. Det må planlegges ny adkomst til dette
boligområdet. Den varslede planavgrensningen gir ikke rom for dette. Kommunen er ikke
negativ til en utviding av planområdet i dette området, men vil gjøre oppmerksom på at Hole
kommune har varslet oppstart av en kommunedelplan for nye boligområder i samme
området. Denne legges nå ut på høring. Vi ber derfor om at planlegging for ny adkomstveg
samordnes med vegsystemet i forslag til kommunedelplan.

Marka
For Hole kommune er det meget viktig å verne om marka innenfor Markalovens
bestemmelser. Kommunen er kjent med at Jernbaneverket (FRE) vurderer flere alternative
tverrslag og deponiområder både innenfor og utenfor, Marka. For Hol e kommune er det ikke
ønskelig med anleggsarbeider i Marka.

Kommunen vil legge stor vekt på den ressurs som massene representerer og den
samfunnsnytten gjenbruk av massene kan gi. En deponering i Marka for senere gjenbruk, vil
medføre at omgivelsene påvirkes i en lengre periode enn selve tunnelarbeidene.

E16 bruene over Kroksund
Hole kommune viser her til tidligere vedtak i forbindelse med høring av Kommunedelplan for
E16 (SVV) og senere silingsrapporter (FRE), hvor kommunen ba om at E16 - brua legges
lengst mulig sør i Kroksund. Dette ut fra de konsekvenser en ser i driftsfasen og ikke minst i
anleggsfasen, i forhold til bebyggelsen i området og Hole kommunes institusjonsbygg i
Kroksund. (Kommer tilbake til dette senere).

Parallelloppdraget – utfylling i Sundvollbukta til stasjon m.m.
Hole kommune er meget godt fornøyd med at planprogrammet beskriver at det skal
igangsettes et parallelloppdrag for å se på mulig utvikling i området rundt Sundvollen.
Planprogrammet er tydelig på at områder som skal ivaret a funksjoner som naturlig inngår i
stasjonsområdet, skal reguleres som en del av planarbeidet. I området rundt stasjonen ses
det på mulighet for å fylle ut i vannet for etablering av stasjon, samt å kunne legge til rette for
sentrumsbebyggelse nær stasjone n.

Hole kommune ønsker, slik det er beskrevet i planprogrammet, å detaljregulere arealene
utenfor selve stasjonsområdet, slik at kommunen selv kan legge føringene for framtidig



arealbruk her. Men det er av stor betydning at den statlige planen regulerer hele det oppfylte
området slik at kommunen unngår nye utredninger før det kan detaljreguleres og bygges ut.
Det mest naturlige her, slik kommunen ser det, er at områdene utenfor stasjonsområdet
flatereguleres til sentrumsformål.

Høyde på bruene over Kroks und
Jernbaneverket har sett på alternative løsninger for brukryssingen over Kroksund, mht.
høyder. Med den stive horisontal kurvaturen samt det slake stigningsforholdet som
jernbanebrua må ha, vil konsekvensene ved valg av høyde, ha virkninger langt inn mo t Vik.
Kommunen vil påpeke at det er viktig å få belyst den fullstendige konsekvensen av dette.

Gamleveien 2 A (Sundjordet) og 2 B, Hole Bo og Rehab (Hole sykehjem),
Rudsødegården Bolig A og Bolig B
Det ble tidlig i prosessen kjent at to av Hole kommunes bofellesskap, Gamleveien 2A og 2 B,
vil kunne bli direkte berørt av Jernbanelinja over Kroksund. Videre at kommunens sykehjem,
Hole Bo og Rehab, og to bofellesskap for funksjonshemmede på samme tomt, vil være
utsatt for støy og annen uro, både i anleggsfa sen og i driftsfasen.

Brukerne ved boenhetene er sårbare og spesielt utsatt ved ytre påvirkning. Det er derfor helt
sentralt for kommunen at konsekvenser for brukerne ved sykehjemmet og de fire
bofellesskapene, blir grundig utredet både i forhold til anleg gssituasjonen og framtidig
driftsperiode. Det forutsettes her at fagpersoner i kommunen involveres i utredningsarbeidet.

Det må etableres ny lokalisering av bofellesskapene Gamleveien 2 A og 2 B, slik at disse
kan driftes uten ulemper fra anleggsarbeidene, allerede fra oppstart av disse.

Omlegging av kommunal infrastruktur
Hole kommune er fornøyd med at Ringeriksbanen og ny E16 kommer og med de muligheter
dette gir kommunen. Men vi ser også at en slik utbygging medfører stor omlegging av
kommunal infrastru ktur både midlertidig og permanent. Dette vil ha store økonomiske
konsekvenser for kommunens drift, både under anleggsperioden og på lang sikt.

De rent fysiske tiltakene med omlegging av tekniske installasjoner forutsettes det at
Jernbaneverket tar hånd om og bekoster.

K ommunen er ansvarlig for å ivareta kommunens innbyggere og å yte lovpålagte tjenester.
Vi ser allerede nå at det blir behov for styrket bemanning i forhold til omsorgstjenester, både
før, under og i en periode etter, anleggsperioden. I till egg kommer en rekke andre forhold
som eksempelvis økte utgifter ved omlegging av skoleskyss mv.

Hole kommune opplever i dag et stort påtrykk av folk som vil flytte til kommunen. Med
Ringeriksbanen og ny E16 forventer vi at dette vil øke ytterligere. Det vi l kreve store
investeringer både i teknisk og sosial infrastruktur. I en kommune med begrensede
ressurser, vil det være ekstra utfordrende å legge forholdene til rette og yte de lovpålagte
tjenestene.

Hole kommune ser videre at arbeidet med veg og bane et terlater seg et lokalt planbehov for
å knytte tiltakene godt sammen med omgivelsene, herunder lokalt veinett, regulering av
erstatningstomter for institusjonsbygg, næringsbygg og annen bebyggelse som blir berørt av
tiltaket og som må reetableres raskt. Det te ligger ikke til Jernbaneverket å håndtere, men bør
håndteres av kommunen. Som påpekt ovenfor er dette tiltak som er utfordrende for



kommunen både ressursmessig og økonomisk.

Vi kan ikke se at temaet kommunal infrastruktur er omtalt som et utredningsp unkt i
planprogrammet og vil be om at dette tas inn.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge Håndbok V712 (Statens vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Etter vårt syn tar ikke disse
metodene, i tilstrekkelig grad, opp forhold knyttet til de psykososiale sidene av en slik
anleggsgjennomføring. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort
prosjekt som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Her viser vi til
Konsekvensutredningsforskriften, som er tydelig på at slike forhold skal vurderes på lik linje
med annet.

Planprogrammet bør også rydde i roller og ansvar i forhold til spørsmål omkring psykososiale
utfordringer. Hva tilligger Jernbaneverket (state n) og hva tilligger kommunen?

Rekreasjon og friluftsområder
Planprogrammet omtaler utredningsbehovet for nærmiljø og friluftsliv, kap 5.4.3. For Hole
kommune nevnes spesielt Kroksund, Bymoen, Mosmoen og Storelva. Dette er i dag områder
som er mye brukt lok alt, men som også er viktige for hele regionen. Hole kommune vil vise
til at det ligger flere rekreasjons - og friluftsområder innenfor korridoren det nå er varslet
oppstart av regulering for. Flere av disse områdene vil få en vesentlig større betydning i
årene fremover, etter hvert som kommunen vokser og trykket på rekreasjons - og
friluftsområdene øker.

Svendsrud natur og friluftsbarnehage ligger i dag på Bymoen. Her er barna i hovedsak er ute
på baser rundt i området hele dagen. Konsekvensene i forhold til støy og annet, i
driftsperioden vil være vesentlig å få utredet, likeledes hvordan situasjonen for barnehagen
vil bli under anleggsperioden. Planprogrammet må bli tydeligere på dette.

Vi ser at veg og bane kommer til å gjøre store inngrep i "indrefil eten" av kommunens
rekreasjon og friluftsområde på Bymoen og Mosmoen. Det som berøres her vil ut fra
kommunens vurdering vanskelig kunne skjermes på en slik måte at bruks og
opplevelsesverdiene vil kunne bevares. For Hole kommune er det derfor viktig at te maet
nærmiljø og friluftsliv også tas inn i kap. 6 "Særlig avbøtende og kompenserende tiltak".

Lokalt veinett
Den anbefalte linja for vei og bane vil kutte flere fylkeskommunale og kommunale veier. I
tillegg vil det etableres to nye kryss på ny E16 i komm unen som medfører at
hovedadkomstene til kommunesenteret og andre tettsteder endres. For Hole kommune er
det vesentlig at det interne veinettet blir opprettholdt på en god måte. For å finne de mest
hensiktsmessige trafikkårene i framtidig situasjon, bør de t gjennomføres en
trafikkmodellering. Kommunen må her involveres, og kan bidra med informasjon om
framtidige utbyggingsområder. Sammen med dette bør det ses på hvor framtidig gang - og
sykkelvegnett bør legges.

Det er tidligere nevnt at dagens E16 kan bli omklassifisert til fylkesveg. Dette må håndteres
tidlig i planprosessen slik at kommunen kan legge til grunn riktig vegklasse ved
omreguleringer langs dagens E16. Dette er spesielt viktig gjennom kommunesenteret Vik og



tettstedet Sundvollen, hvor det er ak tuelt med fortetting av dagens bebyggelse.

Kryss

Dagens kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør innlemmes i den
statlige planen. Dette krysset er i dag en begrensende faktor i forhold til videre utbygging i
Sundvollen. Ved at Sundvollen stasjon blir et kollektivknutepunkt vil trafikkforholdene og
kryssløsningen(e) her være vesentlig å få utredet. Tiltak for utbedring her må legges inn i
den statlige planen. Dette vil ha stor betydning for funksjonaliteten til
stasjonen/kollektivknutepunk tet.

Kommunen er av den klare oppfatning at det må etableres større kapasitet i krysset tidlig i
perioden, for å legge til rette for utviklingen i Sundvollen - området så snart som mulig.

Lokal utvikling

Planprogrammet åpner for at Jernbaneverket sammen med kommunene skal se på
muligheten for utvikling, spesielt i områdene rundt stasjon, kollektivknutepunkt og kryss.

For Hole kommune er det i tillegg viktig å se på hva skjer med dagens E16 gjennom Vik.
D enne ligger i dag som en stor barriere mellom kommunesenteret og Steinsfjorden. Med
dagens E16 som en fylkesvei vil det kunne være mulig å redusere barrierevirkningen, og å få
åpnet Vik mot fjorden. Planprogrammet må si noe om hvordan denne prosessen kan f ølges
opp, som for eksempel en mulighetsstudie som kommunen kan benytte senere ved
transformering/detaljregulering av området.

Massedeponier – statlig plan

Hole kommune ønsker å være tydelig på at alle deponier og anleggsområder skal reguleres
før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at lokalisering av deponiområdene ikke er avklart
og at dette vil komme som tilleggsreguleringer. Hole kommune er en kommune hvor
verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift på prosjektet vil kommunen anbefale at alle reguleringsplaner som har betydning for
prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Medvirkning

Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Hole kommune
er opptatt av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene.



Vider e er Hole kommune opptatt av å kunne delta aktivt i den videre planprosessen både fra
politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor være tydelig på dette og angi en
fast frekvens på informasjonen, spesielt til politisk nivå gjennom hele prosjek tperioden.

Prosess for å se på regulering av midlertidige anleggsområder for permanent
etterbruk.

Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Hole kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om muli g etterbruk av
disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og gjerne at det i den statlige planen
avsettes framtidig arealformål.

Annet

I kapittel 5 er det ikke alltid samsvar mellom beskrivelse i tekst av utredningsbehov og i
tabeller med utred ningsprogram. Her mener Hole kommune at dette må samordnes, slik at
det klart fremgår hva som skal utredes i neste fase.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at høringsuttalelsen over sendes Jernbaneverket.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-90  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 160/16 

 

Saksprotokoll - Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det 

forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 15.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo endring i heading i saken til: Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 

Skaret.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

Anders Bråten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 8: 

«8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på 

samme nivå som før utbygging.»   

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

«Siste setning i punkt 5 strykes.» 

  

Inger Kammerud (H) – tilføyelse til pkt 6: 

«Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.» 

 

 

Avstemming: 

Anders Bråtens forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt 

 

Inger Kammerud sitt forslag til tilføyelse i pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dag Henaug forslag ble vedtatt mot tre stemmer Runar Johansen (H), Tor Bøhn (Frp) og 

Arnfinn Holten (Krf) 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt ovennevnte endringer ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

 

Ordførers forslag til endring i heading ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – følger protokollen.   

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 1534 - 89 Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Forslag til vedtak:

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike
kommune til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra
regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften
opprett holdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker
en fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC - stasjonene, som må
inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til
dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Tiknytning mellom IC - stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig
del av planarbeidet og det bør unngås å skape f lere knutepunkt eller barrierer mot
sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle
konsekvenser på veinett et må belyses og beskrives. Dette gjelder også forbindelse
mellom Helgelandsmoen og Hvervenmoen.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye
alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med
kjøp av eie ndommer.

Sammendrag
I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet. Foreliggende



saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune til pl anprogrammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen.

Bakgrunn
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss (Fellesprosjektet) for statlig
reguleringsplan med konsekvensutredning, har utarbeidet forslag til planp rogram som er lagt
ut på høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelser 10.januar 2017.
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 30.8.2015 bedt Jernbaneverket og Statens
vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planle gging av E16
Skaret – Hønefoss. Senere, i brev fra Samferdselsdepartementet av 28.4.2016, er det meldt at
E16 på strekningen fra Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) skal planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med en felles reguleringsplan.
Jernbaneverket er tiltakshaver på vegne av Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Pl anprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal - og
moderniserings - departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

I denne saken er det lagt opp til å benytte saksfremstillingen og vedtak som innspill til
planprogrammet fra Ringerike kommune. Det legges også opp til en felles oversendelse fra
Regionen og Buskerud Fylkeskommune.

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer i Regionen. Derfor
bygger lokale myndigheter opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidl er på
sine ansvarsområder og i samarbeid med transportetatene.

Forholdet til overordnede planer, rammer, forutsetninger og premisser
I planprogrammet beskrives statlige rammer, forutsetninger og premisser for planleggingen
av bane og vei i kapittel 2 og 3 (vedlegg 1).

I etatenes forslag til NTP 2018 – 2029 er Ringeriksbanen og E16 prioritert. Ringeriksbanen
ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet også.

Fremdrift
Det er viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften opprettholdes. Det vil si
byggestart er i 2019 og ferdigstillelse i 2024 slik det er lagt opp til i planprogrammet. Det er
lagt opp til vedtak av reguleringsplan vår/sommeren 2018. Midler til grunnerverv bør om
mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendommer.

InterCity og knutepunkt
Ringerike er svært fornøyd med å få InterCity - stasjon i Hønefoss. Hønefoss vil være
knutepunkt for til sammen fem baner etter at ny Ri ngeriksbane er bygget, og vil da være en
av landets mest komplekse knutepunkt. For at det skal skapes et størst mulig kundegrunnlag
og være en størst mulig kobling med sentrum, er det viktig å se byplanlegging i
sammenheng med fellesprosjektet. Arbeidet me d byplan og planprogram i forbindelse med



dette er startet opp, og vedtak om oppstart og høring av planprogram vil foregå i starten av
2017.

Et fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning med terminal, vil være
nødvendig for å unngå flere knut epunkt. Dette vil være en fordel for at kundegrunnlaget skal
være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for denne planfasen, står det at i
det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, taxi, sykkel og
gående sikr es på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for utveksling av
reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av et samlet
og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i fo rhold til
matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet.Løsningen
for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de tekniske
løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss
stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet står det at ulike stasjonsfunksjoner
skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering eller
sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning
mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til
fellesprosjektet. Det skal gjøres en utredning av potensiell byutvikling nær stasjonen, som
vil være Jernbaneverkets innspill til fremtidig byutvikling rundt en ny stasjon i Hønefoss.
Mulige løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og byttepunkt
med hensyn til logistikk, effektivitet og bykontekst skal utredes. Stasjonen og nødvendige
tilhørende områder til funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet skal reguleres
som en del av planarbeidet. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig
utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.

Landbruk
Vei og banetraseen går gjennom de beste jordbruksområdene i Norge både med tanke på
jordkvalitet og klimatiske forhold. Det er et stort potensiale for nydyrking i nærheten av
traseen. Det er valgt en trasé som beslaglegger betydelig mindre enn alternativene. Ringerike
vedtok i 2015 å s tøtte traseen blant annet fordi forslaget viser at det på en balansert måte kan
tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv
ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.

VA - infrastruktur og rørledninger
Det må vurderes og kartlegges konsekvenser som berører VA - infrastrukturen.

Rekreasjon, friluftsområder og hensyn til barn og unge
Ringerike har store arealer og potensiale for å lage nye stier og tilrettelegge for turområder.
Det bør vektlegges sammenhengend e løyper og etablering av manglende ledd i et
sammenhengende turnettverk. Det forutsettes at dette også ses på i videre prosesser i
samarbeid med kommunen.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge håndbok V712 (State ns vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Det kan se ut til at disse metodene
ikke tar opp forhold knyttet til de psykososiale sidene ved en slik anleggsgjennomføring i
tilstrekkelig grad. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort prosjekt
som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Konsekvensutredningsforskriften tilsier
at slike forhold skal utredes.



Massedeponier – statlig plan
Alle deponier og anleggsområder skal reguleres før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at
lokalisering av deponiområdene ikke er avklart og vil komme som tilleggsreguleringer.
Verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift til prosjektet, vil kommunen anbe fale at alle reguleringsplaner som har betydning
for prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Vedtaket i kommunestyret for E16 korridoren den 31.10.13:
1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak p å
valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16
Skaret – Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning og
danner godt nok grunnlag for videre planlegging.
3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at det
har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er sannsynlig at et
meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.
4. Ringerike ko mmune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, og
vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til Fylkesmann. Dette for
at den skal videresendes til departementet slik at endelige planvedtaket skal fattes av
de partementet.
5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært A12b
med lang tunell.
6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at alternativ
A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en løsning med rød
trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé.

Kommunestyret gjorde 22.05.14 følgende vedtak om stasjonslokalisering:
1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering.
2. Kommunes tyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av de
antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om å
arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon,
Hverven moen og Tolpinrud.
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens
vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til
vestkorridoren og strekningen Sandvika - Hønefoss både hva gjelder E 16 og Ringeriksbanen.
Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefossområdet både sees i en helhetlig, og
nasjonal sammenheng.
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle holdeplasser
i tillegg til stasjonsområde n år planleggingen og forholdet mellom E 16 og Ringeriksbanen
er nærmere avklart, høsten 2014. Det legges til grunn at kommunestyrets beslutning om
plassering av fremtidig stasjonsområde herunder eventuelle holdeplasser kan fattes når
linjeføringene er nærme re avklart.

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet
den 26.03.15 slik:
1. Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverke t (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet
har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til utredningene:



2. Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn ti l
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging
av Ringeriksbanen og ny E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snar est meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i k ommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt
nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen for venter at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune er svært fornøyd med at staten gjør så store investeringer i kommunen og
regionen. I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet datert den 31.08.15, har departementet
forventninger til lokale myndigheter med bakgrunn i at de svært store statlige investeringene.
Det forventes at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten
av prosjektene blir best mulig.Regionen har blant annet etablert felles plankontor for å
imøtekomme disse forv entningene. Ringerike kommune rigger seg for vekst og utvikling.

Medvirkning
Høringsperioden for planprogrammet varer frem til 10.01.17. Medvirkning og informasjon
er beskrevet i kapittel 7 i planprogrammet. Det legges opp til jevnlige møter med
kommunene administrativt slik at det er involvering og medvirkning i enhver prosess. Tabell
7 - 2 viser opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen. Dette gjelder politikere,
regionale og statlige myndigheter, berørte parter og allmennheten. I tillegg til dette kan det
være behov for egne møter med kommunestyret eller komiteer ut over åpne møter med
allmennheten.

Det er sendt ut eget høringsbrev til grunneiere, naboer, berørte myndigheter og
organisasjoner. Høringsfrist er satt til 10.01.17. Forslag til planprogram er gjort tilgjengelig
på kommunenes sider, jernbaneverkets sider og annonsert i avis. Planprogrammet er også
tilgjengelig i Hole Herredshus, Hole bibliotek, Ringerike rådhus og hos Plan - og
bygningstjenesten i Kommunegården i Bærum. Det er avholdt åpne møter og åpne
kontordager i kommunene. Berørte parter og andre vil kunne sende innspill direkte til
Jern baneverket i tillegg til at kommunen sender et samordnet innspill.



Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Ringerike
kommune er opptat t av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene, og aktivt i
den videre planprosessen både fra politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor
være tydelig på dette og angi en fast frekvens på informasjonen.

Prosess for å se på re gulering av midlertidige anleggsområder for permanent etterbruk
Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Ringerike kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om mulig
etterbruk av disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og at det i den statlige
planen avsettes framtidig arealformål.

Prinsipielle avklaringer
Samferdselsdepartementet har i eget brev (vedlegg 2) gitt Jernbaneverket og Statens
vegvesen oppdraget å planlegge fellesprosje ktet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Siden ble strekning Skaret -
Høgkastet skilt ut som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen (vedlegg 3)

Rådmannens vurdering
Planprogrammet er i hovedsak godt skrevet. Det er viktig for prosessen at fremdriften
opprettholdes slik det er lagt opp til. For Hønefoss vil det være vesentlig at det lages ett
fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning. Plangrensen må være romslig nok
til det te, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Kryssplassering og utforming vil kunne påvirke byen og trafikkbilde. Trafikkmodeller med
ulike scenarier vil kunne gi et godt bilde av de beste løsningene.

Vedlegg
Forslag til planprogram 07.10.16
Høringsbrev
Rapporter og planer legges ut p å jernbaneverkets hjemmeside :
www.jernbaneverket.no/Ringeriksbanen

Ringerike kommune, 07.12 .2016



Tore Isaksen

rådmann

Av delingsleder areal - og byplan: Grethe Tollefsen
Leder MOA:Heidi Skagnæs

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen
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Arkivsaksnr.: 17/78-6  Arkiv: Q12  

 

Sak: 7/17 

 

Saksprotokoll - Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) - innspill  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23).  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3882-2   Arkiv: Q13 &38  

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og 

kollektivtransport 2018-2021  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal 

utarbeides ett handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for 

perioden 2018-2021. Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres 

på fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både 

infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

 

Beskrivelse av saken  

Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør grunnlaget for prioriteringer av infrastrukturtiltak i 

handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan for Buskerud utgjør 

grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. Den aktualiserte 

fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men legger 

større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg 

vektlegges vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som 

følge av vær og klima. 

 

Fylkeskommunen opererer med to ulike budsjetter, derfor ønskes to ulike typer av innspill 

til handlingsprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 



For å svare ut fylkeskommunens ønsker om to ulike typer av innspill til prosessen med 

handlingsprogrammet, har rådmannen utarbeidet et notat som kort beskriver de viktigste 

samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 

kommunene/kommuneregionene. Se vedlegg 1. 

 

Og det er laget en tabell med oversikt over forslag på prioriterte infrastrukturtiltak i 

kommunene og kommuneregionene. Se vedlegg 2.   

 

Innspillene kan gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommunene i regionen. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1 Samferdselsutfordringer 

2 Tabell 

3 Ringerike kommunes innspill til NTP, Saksframlegg fra møte 28.04.16 

4 Ringerike kommunes innspill til NTP, protokoll, datert 28.04.16 

5 Brev fra BFK 

6 Epost fra BFK 

7 Aktualisert fylkesvegstrategi 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 



1) 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 utbedr inger 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 knutepun ktet for kollektivt forflyttes . I stedet for pendlerbusser
mot Oslo vil bussene gå mot I C - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via
Hvervenm oen vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.

b) Trafikksikkerhe t

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 – H vervenkastet ( 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 b uss, 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 op p vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for det i planen slik at dette kan
gjennomføres når planleggingen er ferdig.

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 påE16 retning Sandvika som skal igjennom betydelig oppgradering.



Fv. nr. Beskrivelse av tiltak Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til
aktualisert
fylkesvegstrategi

Prioritet

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 F3: Fra Åsbygda til kommunegrensen
er det behov for å øke framkommelighet og
sikkerhet for myke trafikanter.

2

Fartsreduserende
tiltak.

Delmål F3 : Gang - og sykkel krysser fv. 241
mellom Veset rud 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

Ga ng - og sykkelvei. Delmål F3 : Strekningen er i stort behov for økt
framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

2

Busslommer . Delmål F3 og F4 : Strekningen er 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.

3

Fv. 163 Gang - og sykkelvei . Delmål F3 : 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 F3 : Trafikksikkerhetstiltak for Nedre
Auren gårdsbarnehage.

2

Utbedring av
skolevei .

Delmål F3 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 pga. hålke og dårlig sikt.

1



Fv. 181
Hvalsveien

Gang - og sykkelvei . Delmål F3 : Strekning som er i stort behov for
økt framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

2

Fv. 178 Gang - og sykkelvei. Delmål F3 : 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 st ore 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 (Gummikrysset) 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
lan gs fv. 35 mot Hvervenkastet.

Ny bru / bruløsning;
Bybrua og
Kvernbergsundbru.

Delmål F5, F3, F4, M1 og M4 :
Kvernbergsundbru og Bybrua er i stort behov
for bedre gang og sykkelløsninger. Hønefoss er
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.
(Se rapporter for myke trafikanter
http://ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig -
og - eiendom/Plansaker/Utredninger - og -
analyser/Myke - trafikanter/ )

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 M4 : 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 å gå utenfor tettbebygget
bol igområde på Helgelandsmoen. Det bør
vurderes en ny vei mot Hvervenkastet / Hønen
prim ært , og 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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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Innspill fra kommuner og kommuneregioner til tiltak i 

handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-

2021

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal utarbeides ett
handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for perioden 2018-2021. 
Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres på fylkesvegnettet og for 
kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

Avgjørelsen om å utarbeide ett felles handlingsprogram for både fylkesveger og kollektivtransport, tar
utgangspunkt i innspill fra arbeidsseminaret i mai 2016. Det innspillene fra seminaret i hovedsak la 
vekt på var ulikheten mellom by og distrikt, der det i byområder bør legges større vekt på tiltak for 
sykkel, gange og kollektiv. I tillegg ble det understreket viktigheten av å se de ulike transportmidlene 
og tiltak i sammenheng, for å bedre kunne utnytte tilgjengelige ressurser og nå overordnede 
målsettinger.    

På bakgrunn av overordnede føringer og innspill fra arbeidsseminaret vedtok Hovedutvalg for 
samferdselssektoren forslaget til aktualisert fylkesvegstrategi 2014-2023 på hovedutvalgsmøte den 
15.06.16. Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør dermed grunnlaget for prioriteringer av 
infrastrukturtiltak i handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan Buskerud utgjør 
grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. 

Hovedtrekk i aktualisert fylkesvegstrategi
Den aktualiserte fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men 
legger større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg vektlegges 
vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som følge av vær og klima. 

Innspill til handlingsprogrammet
Selv om det nå utarbeides ett felles handlingsprogram, opererer fylkeskommunen fortsatt med ulike 
budsjetter.  

Se adresseliste bak

Vår dato: 14.06.2016 Vår referanse: 2016/1050-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Ine Gjellebæk, tlf. 32 80 87 25

SAMFERDSELSAVDELINGEN
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Vi ønsker derfor to ulike typer av innspill til handlingsprogrammet: 
1. En beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for

kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene. 
2. Innspill på prioriterte infrastrukturtiltak i kommunene og kommuneregionene. Innspillene kan 

gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommuneregionene. 

Frist for innspill fra kommuner/kommuneregioner settes til 3. oktober 2016.

1) Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen
For at vi bedre skal kunne se de ulike transportmidlene i sammenheng, ønsker vi en beskrivelse av 
kommunen/kommuneregionens samferdselsutfordringer på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 
kommunen/kommuneregionen. Dette omfatter både drift av kollektivtilbudet og infrastruktur for alle 
trafikantgrupper (sykkel, gange, kollektiv og bil) på fylkesvegnettet. 

Beskrivelsen bør være på et overordnet nivå. Beskrivelsen kan gjerne være kortfattet/i stikkordsform.

2) Prioriterte infrastrukturtiltak i kommunen/kommuneregionene
Fylkeskommunen har begrenset med midler til nye infrastrukturtiltak, og det er flere større bindinger 
inn i perioden 2018-2021. Vi ber derfor om tilbakemeldinger på de prioriterte infrastrukturtiltak og
prosjekter i hver av kommunene/kommuneregionene. Vi ber om at infrastrukturtiltakene begrunnes 
og at den aktualiserte fylkesvegstrategien legges til grunn for innspill. 

Eksempler på infrastrukturtiltak er både forfallsinnhenting, utbedring av vegnett, rasteplasser, 
trafikksikkerhetstiltak for alle trafikanter, holdeplasser, fremkommelighetstiltak for gang, sykkel og 
kollektiv, gang- og sykkelveger, universell utforming, innfartsparkering, 

Vedlagt følger et skjema som vi ønsker at dere benytter når dere sender inn deres innspill til 
infrastrukturtiltak. 

Fylkeskommunen har ansvaret for hele Buskerud, og er opptatt av regional utvikling. Det vil derfor 
være en fordel om kommunene i kommuneregionene samarbeider om sine prioriteringer. 

Med vennlig hilsen

Gro Ryghseter Solberg Ine Gjellebæk

Samferdselssjef samferdselsrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Vedlegg
1 Aktualisert fylkesvegstrategi
2 Skjema for innspill

Adresseliste:
Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen
Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 Lampeland
Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 Flå
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol
Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 2889 3560 Hemsedal
Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse
Hol kommune Ålmannsvegen 8 3576 Hol
Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE
Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg
Krødsherad kommune 3536 Noresund
Lier kommune Postboks 205 3401 Lier
Modum kommune Postboks 38 3371 Vikersund
Nedre Eiker kommune Postboks 399 3051 Mjøndalen
Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 Nesbyen
Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 Rødberg
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Rollag kommune 3626 Rollag
Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken
Sigdal kommune 3350 Prestfoss
Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND
Regionrådet for Hallingdal Torpomoen 27 3579 TORPO
Rådet for Ringeriksregionen Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Kongsbergregionen Postboks 115 3602 KONGSBERG
Region Vestviken Røyken kommune, Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN
Regionrådet for Midt-Buskerud Krødsherad kommune 3536 NORESUND
Rådet for Drammensregionen engene 1 3008 DRAMMEN
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
Ungdommens fylkesting 
v/ungdomskontakt
Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede
Eldrerådet i Buskerud
Ål kommune Torget 1 3570 Ål
Brakar as Bragernes torg 1 3017 DRAMMEN
Gerd Eva Volden Mølleveien 17 3490 KLOKKARSTU

A
Ståle Sørensen Eikelia 13 3039 DRAMMEN
Olav Skinnes 3535 Krøderen
Anne Sandum Åsliveien 10 3525 HALLINGBY
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Helene Bøsei Olsen Klokkerlia 24 3531 KROKKLEIVA
Shoaib Karim Naeem Kvernveien 15 A 3043 DRAMMEN
Terje Vegard Kopperud Skogerveien 17 3041 DRAMMEN
Hege Irene Fossum Rudvangveien 22 A 3530 RØYSE
Dag Fjeld Edvardsen Skogerveien 32 3041 Drammen
Eilev Bekjorden 3624 Lyngdal i 

Numedal
Torhild Helling Bergaplass Øvre-Ålsvegen 274 3570 Ål



Fra: Ine Gjellebæk [Ine.Gjellebek@bfk.no] 

Til: Statens vegvesen Region Sør [firmapost-sor@vegvesen.no]; Anne Sandum 

[anne.sandum@bfk.no]; Dag Fjeld Edvardsen [Dag.Fjeld.Edvardsen@bfk.no]; Eilev Bekjorden 

[eilev.bekjorden@bfk.no]; Gerd Eva Volden [gevolden@frisurf.no]; 

'havard@kongsbergregionen.no' [havard@kongsbergregionen.no]; Hege Irene Fossum 

[Hege.Fossum@bfk.no]; Helene Bøsei Olsen [Helene.Bosei.Olsen@bfk.no]; 

'hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no' 

[hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no]; 

'hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no' 

[hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no]; 'jan.erik.lindoe@regionvestviken.no' 

[jan.erik.lindoe@regionvestviken.no]; 'kommunepost@drmk.no' [kommunepost@drmk.no]; 

Krødsherad Kommune [krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no]; Olav Skinnes 

[Olav.Skinnes@bfk.no]; 'post@flesberg.kommune.no' [post@flesberg.kommune.no]; Nedre 

Eiker Kommune [post@nedre-eiker.kommune.no]; 'post@nore-og-uvdal.kommune.no' 

[post@nore-og-uvdal.kommune.no]; Øvre Eiker Kommune [post@ovre-eiker.kommune.no]; 

Sigdal Kommune [post@sigdal.kommune.no]; Flå Kommune [postmottak@flaa.kommune.no]; 

Gol Kommune [postmottak@gol.kommune.no]; Hemsedal Kommune 

[postmottak@hemsedal.kommune.no]; Hol Kommune [postmottak@hol.kommune.no]; Hole 

Kommune [postmottak@hole.kommune.no]; Hurum Kommune 

[postmottak@hurum.kommune.no]; Kongsberg Kommune 

[postmottak@kongsberg.kommune.no]; Lier Kommune [postmottak@lier.kommune.no]; Nes 

Kommune [postmottak@nes-bu.kommune.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no]; Rollag Kommune [postmottak@rollag.kommune.no]; 

Røyken Kommune [postmottak@royken.kommune.no]; Ål Kommune 

[postmottak@aal.kommune.no]; 'regionraadet@hallingdal.no' [regionraadet@hallingdal.no]; 

Rina Kamilla Yamamoto [Rina.Kamilla.Yamamoto@bfk.no]; Rita Starup Andersen 

[rita.starup@bfk.no]; Rita Starup Andersen [rita.starup@bfk.no]; 

'servicetorg@modum.kommune.no' [servicetorg@modum.kommune.no]; Shoaib Karim Naeem 

[Shoaib.Karim.Naeem@bfk.no]; Ståle Sørensen [stale.sorensen@bfk.no]; 

steinar.valset@drammen.kommune.no [steinar.valset@drammen.kommune.no]; Terje Vegard 

Kopperud [Terje.Kopperud@bfk.no]; Torhild Helling Bergaplass [Torhild.Bergaplass@bfk.no] 

Kopi: Linda Engstrøm [Linda.Engstrom@ringerike.kommune.no]; 

'Bente.Stoa@royken.kommune.no' [Bente.Stoa@royken.kommune.no]; Erling Stein Aass 

[erling.aass@bfk.no]; Gro Ryghseter Solberg [Gro.Ryghseter.Solberg@bfk.no]; Gunnar 

Haugerud [Gunnar.Haugerud@bfk.no]; Kjerstin Spångberg [Kjerstin.Spangberg@bfk.no]; 

Ingvild Seljegard [Ingvild.Seljegard@bfk.no]; 'tine.svensen@vegvesen.no' 

[tine.svensen@vegvesen.no] 

Sendt: 24.06.2016 12:39:52 

Emne: Innspill fra kommuner og kommuneregioner på tiltak i handlingsprogram for fylkesveger 

og kollektivtransport 2018-2021 

Vedlegg: image001.jpg; Innspill fra kommuner og kommuneregioner til tiltak i 

handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021.pdf; Aktualisert 

fylkesvegstrategi.PDF; Skjema for innspill.pdf 

INNSPILL PÅ TILTAK TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT 2018-
2021 



Vedlagt følger invitasjon til å komme med innspill på tiltak til handlingsprogrammet for 
fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. Vi vil tydeliggjøre at vi ber om innspill på 
infrastrukturtiltak for alle trafikantgrupper, både sykkel, gange, kollektivtransport og veg.  

Vi oppfordrer kommunene i kommuneregionene til å samarbeide om sine prioriteringer. Mer 
informasjon står i brevet, og vi ønsker at vedlagt skjema benyttes ved innsendelse av forslag til 
tiltak. I tillegg ber vi om en kort beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på 
fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene.  

Vedlagt ligger også aktualisert fylkesvegstrategi som ved vedtatt på hovedutvalgsmøte for 
samferdselssektoren 15.06.16. 

Minner om at fristen for å sende inn innspill er 3. oktober 2016.  

 
Med vennlig hilsen 
Ine Gjellebæk 
Samferdselsrådgiver 
 
…………………………………………………………  
direkte: 32 80 87 25 
mobil: 97 66 66 85  
web: www.bfk.no    
………………………………………………………… 
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N otat

Samferdselsavdelingen

V år dato 26 .02.2016
Vår referanse 2012/100 - 19
Vår saksbehandler Ine Gjellebæk, 32808699

Strateginotat som grunnlag for Handlingsprogram fylkesveger
2018 - 2021

Innledning
Nåværende handlingsprogram for fylkesveger er vedtatt for periode 2014 - 2017. Allerede nå
starter arbeide t med et nytt handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2018 - 2021. Det legges
opp til vedtak høsten (november) 20 17.

Styringsdokument for handlingsprogrammet er gjeldende fylkesvegstrategi 2014 - 2023. Siden
fylkesvegstrategien ble utarbeidet, har det i midlertid kommet endringer i flere overordnede
føringer samt nye vedtak i Buskerud fylkeskommune. Dette gir behov fo r enkelte endringer i og
tilføyelser til gjeldende styringsdokument et .

Fylkesvegstrategi 2014 - 2023 - hovedtrekk
Fylkesvegstrategien definerer tre hovedmål og understreker at disse tre skal ha lik prioritet. De tre
hovedmålene går på framkommelighet, tra fikksikkerhet og miljø. Under hvert av hovedmålene er
det formulert flere delmål som igjen inneholder en vedtatt strategi . Delmålene definerer hva som
skal prioriteres for å nå de formulerte hovedmålene , og strategien beskriver hva som skal gjøres .

Da fylkesvegstrategi 2014 - 2023 ble vedtatt, ble forfallsinnhentingen på fylkesvegene gitt et
spesielt fokus, med mål om at mest mulig av etterslepet skulle bli tatt igjen i løpet av perioden.
Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017 bygger på denne prior iteringen.

Vedtatte mål og strategi er gjengitt i tabell - og stikkordsform i vedlegg 2 .

Nye rammer og premisser i perioden
Etter at fylkesvegstrategi 2014 - 2023 ble politisk vedtatt høsten 2012 har det kommet flere nye
føringer. Føringene er på både n asjonalt og regionalt nivå.

Gjengitt i stikkordsform er noen av de nye rammer og premisser som følger:

Nasjonal transportplan 2014 - 2023 (NTP) vedtatt i Stortinget 18.06.2013
o NTP 2014 - 2023 setter mål om at antallet drepte og hardt skadede skal halveres

innen 2024.
o Regjeringen har som mål at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas

med sykkel, gange og kollektivtransport. Dette innebærer både en økning i
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kapasiteten, framkommeligheten, robustheten og trafikksikkerheten for de
overnevnte transportformene.

Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018 - 2029
(Samferdselsdepartementet 19. mai 2015)

o Retningslinje 2 (R2) ble oversendt mai 2015 . R2 bygger videre på NTP 2014 - 2023,
men understreker oppfølgingen av klimaforliket av 2012 . H ovedmålet for NTP
2018 - 2029 sier derfor at transportsystemet skal være sikker, fremme
verdiskapning og bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn. Nullvekstmålet fra
NTP 2014 - 2 023 utvides til også å inkludere by områder.

Regional areal - og transportplan for Buskerud 2015 - 2030 (under utarbeiding, forventet
vedtak i Fylkestinget desember 2016)

o Planene gir strategiske føringer til videre utvikling av d et fylkeskommunale og
statlige vegnettet i fylket. Fokuset ligger på å utvikle et trafikksikkert og effektivt
transportsystem et som er tilpasset utfordringer både i pressområder og distrikter.
Målet er at all transportvekst i byer og tettsteder skal tas med sykkel, gange og
kol lektiv.

o Dette innebærer forfallsinnhenting på fylkesveg, t rygge, raske og godt utbyggede
s ykkel - og gangnett i tillegg til i nnfartsparkering, gjennomgående kollektivfelt og
knutepunktutvikling for et mer samordnet og styrket kollektivtilbud .

Andre tilgren sende planer
Areal - og transportplan Buskerudbyen 2013 - 2023 vedtatt i fylkestinget i Buskerud
07.02.2013)

o ATP Buskerudbyen legger opp til at t ransportsystemet skal knytte flerkjernede
byområder sammen, og til osloområdet og utlandet. Hovedfokuset ligger p å
forflyttingen av personer og gods. ATP Buskerudbyen legger opp til at et ef fektivt
og m iljøvennlig kollektivtransport system av høy kvalitet, med tilgjengelighet for
alle, skal være en grunnstamme slik at behovet for biltransport blir lavest mulig.

o For å lykkes med dette skal b usse n skal prioriteres i vegnettet og d et skal
etableres effektive kollektivknutepunkter med overgangsmuligheter, herunder
også innfartsparkering. Det legges også fokus på vinterdrift på sykkel - og
ganganlegg.

o Innenfor innevæ rende periode består Buskerudbysamarbeidet av kommunene
Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg , Buskerud fylkeskommune,
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Fylkesmannen i Buskerud .
Buskerudbysamarbeidet inngikk i 2010 og 2014 avtale om s tatlige
belønningsmidler til kollektiv og sykkelfremmende tiltak, også kalt
Buskerudbypakke 1. I disse dager er B uskerudbypakke 2 under utvikling , den
innbefatter ikke Kongsberg kommune.

Vedtak i Buskerud fylkeskommune
I tilknytning til Buskerud fylkeskommunes Handlingsprogram 2016 - 2019, har det kommet enkelte
ve rbalpunkter i fylkestinget 9 desember 2015 som er relevant for arbeidet med ny
Handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021. Disse lyder som følger:

o Punkt 13. Mål om i nnhenting av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger skal
revideres i handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021 i tråd med budsjettet.

o Punkt 33. Fylkesveger som opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn
akseltrykk. Det skal settes inn større in nsats for opprustning, særlig på de aller
dårligste veiene i distriktet.

o Punkt 35. Rammen til kollektivtransport økes med 6 millioner kroner.
Hovedutvalget for samferdsel vedtar den endelige fordelingen.
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o Punkt 36. Det skal utredes en sammenhengende gang - og sykkelvegplan for
Buskerud som er knyttet opp mot kollektivknutepunkter og holdeplasser i og
mellom byene og tettstedene. Herunder skal ekspressykkelfelt tilrettelagt for
elsykkel være inkludert på trafikkerte st rekninger.

o Punkt 37. Budsjettet til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg økes med 2 millioner
kroner per år.

o Punkt 61. Det utredes mulighet for å intensivere bygging av flere gang - og
sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune hvor også lokalsamfunnet o g
frivilligheten deltar.

Forslag til aktualiserte mål

Som følge av reduksjonen på 48,5 mill. kr per år innenfor budsjettramma for neste
handlingsprogram (2018 - 2021), blir det ikke mulig å nå målet om å ta igjen
vedlikeholdsforfallet på vegnettet i l øpet av 16 år. Nytt mål for forfallsinnhenting en
fastlegges gjennom prosessen med handlingsprogram fylkesveger 2018 - 2021.

Med bakgrunn i verbalpunkt 33 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune, blir setningen « Fylkesveger som opprustes sk al klassifiseres for minimum
10 tonn akseltrykk» foreslått lagt til i punktet om prioriteringer innen forfallsinnhenting.
Punktet i fylkesvegstrategien blir derfor lydende ; «Strekninger med høy trafikk der
forfallet er kommet langt prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 - 15 år. I tillegg settes det av midler for å
redusere forfall på lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort . Fylkesveger som
opprustes skal klassifiseres for mini mum 10 tonn akseltrykk ».

Med bakgrunn i R2 og NTP 2014 - 2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at punktet om
oppgradering av drenssystemene ved forfallstiltak på fy lkesvegene endres. Punktet i
fylkesvegstrategien lyder som følger; «ved tiltak for å ta igjen forfallet på fylkesvegene
skal tilstand og dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle hyppigere og
mer intensiv nedbør» Punktet foreslås endret ti l «Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal
infrastrukturen oppgraderes med tilstr ekkelig drenering, sikring, over bygning og
fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær og klimatiske påkjenninger».

Med bakgrunn i R2 og NTP 2014 - 2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at
konsekvensene av st ormflo også legges til grunn. Punktet om driftsberedskap og hyppige
inspeksjoner etter klimaend ringers negative konsekvenser foreslås derfor endret til og
også omfatte stormflo.

Med bakgrunn i nullvekstmålet fra R2, om at all trafikkvekst i byområder skal tas med
sykkel, gange eller kollektiv, foreslås delmål F3 og F5 slått sammen. For å tydeliggj øre en
sterkere satsning på dette området, foreslås delmålsteksten å endres til « Utvikle
transportløsninger som bidrar til økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport».
Tidligere delmålstekster for F3 og F5 sørges ivaretatt av tilhørende strategipunkte r.

Med bakgrunn i verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune, foreslås det å legge til et strategipunkt under delmål F3 om oppfølging av
«Sykkelstrategi for Buskerud».
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For ytterligere å følge opp verbalpunkt 36 fra Hand lingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune foreslås strategipunktene om at tilrettelegging for gående og syklende
prioriteres på skoleveg og dernest i byområder slått sammen og endret. Punktet foreslås
endret til «Tilrettelegging for gående og sykle nde prioriteres på skoleveger, dernest i og
mellom byområder og tettsteder med over 5 000 innbyggere med mål om et
sammenhengende gang - og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt».

På bakgrunn av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
f ylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud, foreslås det å legge til et strategipunkt
lydende «Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved alle
kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og tog» under delmål F3.

Som oppfølging av R2 og NTP 2014 - 2023 om å legge til rette for økt bruk av
kollektivtransport og redusere bilbruken foreslås det at følgende strategipunkt legges til
under delmål F3; «Styrke tilbud for innfartsparkering ved kollektivknutepunkt og sentrale
holdeplasser fo r buss og tog, slik at de som bor utenfor sykkel - eller gangavstand fra
stasjoner eller et tjenlig busstilbud skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo,
Akershus og Buskerud».

For å understreke viktigheten av vinterdrift på gang - og sykkelveg ene og som en
oppfølging av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud foreslås strategipunkt «Drift av kjøreveg
og tilstøtende trafikkarealer for gående og syklende inklusive bussholdeplasser sk al
samkjøres og ha lik prioritet» å endres til; «Drift av trafikkarealer for gående og syklende,
inklusive bussholdeplasser, skal ha lik prioritert som drift av kjøreveg for bil, med ekstra
fokus på vinterdrift».

Det foreslås at målet om å redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023,
endres til mål om at antallet drepte og hardt skadde halveres innen 2023, slik det er
formulert av NTP 2014 - 2023 og i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014 - 2023 . Og
Handlingsprogram for Buskerud fyl keskommune 2016 - 2019.

Det foreslås å sette inn et nytt punkt om gjennomføring og finansiering av gang - og
sykkelvegprosjekter etter Flesberg - modellen, under vedtatt strategi for gjennomføring og
finansiering, på bakgrunn av verbalpunkt 61 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for
Buskerud fylkeskommune . Punktet fore slås formulert til «Bygging av gang - og sykkelveger
etter modellen fra Flesberg kommune , hvor lokalsam funnet og frivilligheten deltar , kan
benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering . I slike
tilfeller skal lov om offentlig an skaffelse r og vegnormaler fra Statens vegvesen følges ».

Det foreslås å sette inn et nytt punkt om støy som ivaretar boliger som ligger inntil
fylkesveger hvor det blir gjennomført tiltak. Punktet foreslås formulert til « Ved
gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs fylkesveg skal støytiltakene
planlegges og gjennomføres slik at innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til
under 35 dB(A) )».

Drammen, 02.06 .16 .
Ine Gjellebæk
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Vedlegg 1 : Forslag til aktualiserte mål for fylkesvegstrategi 2014 - 2023

HOVEDMÅL
FRAMKOMMELIGHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL F1 og F2:

F1
Tilgjengeligheten for næringslivets
transporter skal økes.

F2
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet
på fylkesvegene reduseres.

Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på
fylkesvegene i løpet av -------- år.
Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 - 15 år. I
tillegg settes det av midler for å redus ere forfall på
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort. Fylkesveger som
opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn akseltrykk der
det er behov .
Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal infrastrukturen
oppgraderes med tilstre kkelig drenering, sikring, over bygning
og fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær
og klimatiske påkjenninger.
Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker.
Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets
transportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og
vegstandard.
Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og
Ringerikspakka.
Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og
forutsigbar framkommelighet til enhver tid.
Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes
opp og driftes tilfredsstillende.
Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom - ,
stormflo - og rasskader s kal raskt kunne iverksettes.

Delmål F3:

F3

Utvikle transportløsninger som bidrar
til økt bruk av gange, sykkel og
kollektivtransport.

F4

Tenke helhetlig om transport, der de
ulike transportformenes blir sett i
sammenheng , slik at tilgjengelige
ressurser blir bedre utnyttet og
overordnede målsettinger blir
ivaretatt .

Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges
opp.
«Sykkelstrategien for Buskerud» skal følges opp.
I byområde r skal investeringstiltak primært bidra til fysisk
tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtrafikk, slik at den
samlede biltrafikken ikke øker .
Tilrettelegging for gående og syklende prioriteres på
skoleveger, dernest i og mellom byområder og tettsted er med
over 5 000 innbyggere, med mål om et sammenhengende gang -
og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt.
Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved
alle kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og
tog.
Styrke tilbud for i nnfartsparkering ved kollektivknutepunkt og
sentrale holdeplasser for buss og tog , slik at de som bor utenfor
sykkel - eller gangavstand fra stasjoner eller et tjenlig busstilbud
skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo, Akershus
og Buskerud .
Eksisterende gang - /sykkelveger og fortau utbedres etter
forutgående inspeksjoner.
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Delmål F4:

F4
Anlegg for syklister og fotgjengere skal
ha så god og trygg framkommelighet
som mulig for alle hele året.

Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med
universell utforming.
Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort
passasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell
utforming.
Drift av trafikkarealer for gående og syklend e , inklusive
bussholdeplasser , skal ha lik prioritet som drift av kjøreveg for
bil , m ed ekstra fokus på vinterdrift.

HOVEDMÅL
TRAFIKKSIKKERHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL T1:

T1
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til
at antall personer som blir drept eller
hardt skadet reduseres.

Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å
halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023 slik det er
formulert i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014 - 2023 .
Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet.
Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt
trafikksikkerhet.

HOVEDMÅL
MILJØ

VEDTATT STRATEGI

Delmål M1:

M1
Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for klimagassutslipp, lokal
luftforurensning
og støy.

Følge opp målsettinger i Buskerudby - samarbeidet.
I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv.
Ved gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs
fylkesveg skal støytiltakene planlegges og gjennomføres slik at
innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til under 35
dB(A).

Delmål M2 og M3:

M2
Begrense inngrep i viktige
naturområder og ivareta viktige
økologiske funksjoner.

M3
Begrense inngrep i viktige
kulturminner,
kulturmiljø, kulturlandskap
og dyrket jord.

Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur - og
kulturområder / - objekter kartlegges og tas hensyn til.
Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om
viktige/vernede natur - og kulturområder/ - objekter, og drift - og
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette.
Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i
driftsavtalene.

Delmål M4:

M4
Bi dra til å utvikle trygge og trivelige
lokalsamfunn.

Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet.
Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og
miljøvennlige hensyn.
Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas
hensyn til berørte lokalsamfunn.
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VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING

Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende
investeringer på fylkesvegnettet i et 10 - årsperspektiv.
Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må det økonomisk grunnlaget for
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører,
traf ikantbetaling eller en kombinasjon av dette.
Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere investeringer på
fylkesvegnettet.
Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs - og kostnad seffektivitet.
Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings - og
gjennomføringsmetoder kan tas i bruk.
Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres.
Tilstrek kelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker.
Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvikling og/eller forskning, søkes utnyttet.
Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon.
Bygging av gang - og sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune , hvor lokalsamfunnet og
frivilligheten deltar , kan benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering . I
slike tilfeller skal lov om offentlig anskaffelse r og vegnormaler fra Statens vegvesen følges

Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike
investering s - og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for
vinterdrift av fylkesvegnettet.

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER

Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»).
Fylkeskommunen har som mål å komme fram t il gode, omforente løsninger med kommunene i
plansaker.
Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene.
Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir ivaretatt med hensyn til
funksjon, framkommelighet, trafikksikke rhet og miljø.
Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov.
Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(e r), kan det fremmes innsigelse.
Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å
akseptere planen og trekke innsigelsen.
Innsigelse avgitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav.
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Vedlegg 2: Mål fra fylkesvegstrategi 2014 - 2023

H OVEDMÅL
FRAM KOMMELI GHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL F1 og F2:

F1
Tilgjengeligheten for næringslivets
transporter skal økes.

F2
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet
på fylkesvegene reduseres.

Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på
fylkesvegene i løpet av 16 år.
Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt,
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 – 15 år. I
tillegg settes det av midler for å redusere forfall på
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort.
Ved tiltak for å ta igjen fo rfallet på fylkesvegene skal tilstand og
dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle
hyppigere og mer intensiv nedbør.
Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker.
Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets
tra nsportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og
vegstandard.
Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og
Ringerikspakka.
Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og
forutsi gbar framkommelighet til enhver tid.
Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes
opp og driftes tilfredsstillende.
Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom - o g
rasskader skal raskt kunne iverksettes.

Delmål F3:

F3
Framkommelighet for gående og
syklende skal økes, og med spesiell
fokus på skoleveger.

Kostnadseffektive og lokalt viktige tiltak som gjør at
skolevegene oppleves trygge prioriteres i alle kommuner.
Tilrettelegging for gående og syklende ut over skoleveger
prioriteres spesielt i byområder.
Eksisterende gang - /sykkelveger og fortau utbedres etter
forutgående inspeksjoner.

OVERORDNET MÅL FOR FYLKESVEGER

Fylkesvegnettet skal bidra til et effektivt , sikkert og miljøvennlig samferdselstilbud.

HOVEDMÅL FRAMKOMMELIGHET

Effektiv trafikkavvikling for alle
trafikantgrupper

HOVEDMÅL TRAFIKKSIKKERHET

Nullvisjonen for trafikksikkerhet
legges til grunn. Antall drepte og

hardt skadde skal reduseres.

HOVEDMÅL MILJØ

Ivareta miljøhensyn ved investering,
drift og vedlikehold og forvaltning av

fylkesvgene.
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Delmål F4:

F4
Anlegg for syklister og fotgjengere skal
ha så god og trygg framkommelighet
som mulig for alle hele året.

Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med
universell utforming.
Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort
p assasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell
utforming.
Drift av kjøreveg og tilstøtende trafikkarealer for gående og
syklende inklusive bussholdeplasser skal samkjøres og ha lik
prioritet.

Delmål F5:

F5
I Buskerudby - og Ringeriksområdet
skal det spesielt legges fysisk til rette
for økt bruk av kollektivtrafikk og
sykkel, slik at den samlede biltrafikken
ikke øker.

Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges
opp.
I byområdene Buskerudbyen og Hønefoss skal investerings tiltak
primært bidra til fysisk tilrettelegging for økt bruk av
kollektivtrafikk og sykkel.

HOVEDMÅL
TRAFIKKSIKKERHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL T1:

T1
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til
at antall personer som blir drept eller
hardt skadet reduseres.

Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å
redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023 slik
det er formulert av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet.
Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt
trafikksikkerhet.

HOVEDMÅL
MILJØ

VEDTATT STRATEGI

Delmål M1:

M1
Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for klimagassutslipp, lokal
luftforurensning
og støy.

Følge opp målsettinger i Buskerudby - samarbeidet.
I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv.
Gjennomføre tiltak som bringer alle boliger langs fylkesvegene
ned på et innendørs støynivå på maks 42 dB(A).

Delmål M2 og M3:

M2
Begrense inngrep i viktige
naturområder og ivareta viktige
økologiske funksjoner.

M3
Begrense inngrep i viktige
kulturminner,
kulturmiljø, kulturl andskap

Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur - og
kulturområder / - objekter kartlegges og tas hensyn til.
Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om
viktige/vernede natur - og kulturområder/ - objekter, og drift - og
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette.
Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i
driftsavtalene.
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og dyrket jord.

Delmål M4:

M4
Bidra til å utvikle trygge og trivelige
lokalsamfunn.

Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet.
Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og
miljøvennlige hensyn.
Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas
hensyn til berørte lokalsamfunn.

VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING

Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende
investeringer på fylkesvegnettet i et 10 - årsperspektiv.
Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må de t økonomisk grunnlaget for
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører,
trafikantbetaling eller en kombinasjon av dette.
Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere i nvesteringer på
fylkesvegnettet.
Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs - og kostnadseffektivitet.
Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings - og
gjennomføringsmetoder k an tas i bruk.
Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres.
Tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker.
Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvi kling og/eller forskning, søkes utnyttet.
Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon.

Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike
investerings - og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for
vinterdrift av fylkesvegnettet.

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER

Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»).
Fylkeskommunen har som mål å komme fram til gode, omforente løsninger med kommunene i
plansaker.
Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene.
Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir iv aretatt med hensyn til
funksjon, framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.
Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov.
Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(er), kan det fremmes innsigelse.
Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å
akseptere planen og trekke innsigelsen.
Innsigelse av gitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav.



SAKSFRAMLEGG 
 
  
Kommunestyret 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 16/2147-3   Arkiv: 140 &13  

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 
Forslag til vedtak: 
 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter konseptet 
med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad til etatenes 
prioriteringer.  
De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig statlig 
bevilgning i første 4-års periode.  
 
Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 
byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 
Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i første del 
av planperioden. 
 
Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av ny E16 
kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 
 
Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  
 
Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 
omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 
 
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.  
 
 

 
 



 
::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  
 
 
Bakgrunn: 
Transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029 ble fremlagt 29.02.16, 
plandokumentet er nå sendt på høring til fylkeskommunene, de fire største byene og andre som 
ønsker det. Fristen er satt til 01.07.16. Buskerud og Oppland fylkeskommune ønsker å høre 
kommunene før de tar stilling til NTP-forslaget i fylkestingene i juni. Innspill må gis innen 1. mai. 
Etter samråd med ordførerne i Ringeriksregionen har de tre rådmennene utarbeidet likelydende 
saksframlegg og forslag til uttalelse. 
Nasjonal Transportplan revideres hvert fjerde år og dette er femte gang planen fremmes. 
Regjeringen planlegger å legge frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan våren 2017. 
 
Ringeriksregionens felles samferdselsprioriteringer 
De tre kommunene i Ringeriksregionen har i flere år samarbeidet tett om de viktigste 
samferdselsprioriteringene for vår region. Denne enigheten har gitt resultater i form av bedre 
gjennomslag i nasjonal sammenheng. Våre felles prioriteringer er definert i målene for prosjektet 
Vei og bane 2018: 
  

1. Sikre at Ringeriksregionen og dens alliansepartnere står samlet om felles mål og offensiv 

innsats for å realisere regionens kommunikasjonsutfordringer som grunnlag for vekst, 

utvikling og verdiskaping 

2. Bidra til en raskest mulig realisering av Ringeriksregionens mest sentrale 

samferdselsprosjekter: 

a. Firefelts E16 fra Sandvika til Hønefoss 

b. Ringeriksbanen Sandvika – Hønefoss 

c. E16 Olum – Eggemoen og Eggemoen – Nymoen  

d. Ringerikspakka 

Vurdering: 
 
Viktige prosjekter for Ringeriksregionen i NTP: 
 Aldri tidligere har vei og bane i vår region vært så høyt prioritert på den nasjonale dagsorden før. 
Dette er vi svært tilfredse med. Men det er fortsatt lang vei å gå før alle prosjektene er realisert.  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med hovedgrepene i forslaget til Nasjonal Transportplan, og 
støtter konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i 
hovedsak til etatenes prioriteringer. 
 
Grunnlagsdokumentet presenterer fire ulike rammenivå: Lav, basis, middels og høy. For 
Våre prosjekter er det liten forskjell mellom middels og høyt rammenivå. 
Rammenivået er forøvrig på henholdsvis 47,8 milliarder, 59,7 milliarder, 71,7 milliarder og 77,7 
milliarder. De årlige tallene er som et gjennomsnitt av planperioden 2018-2029. 
 
Transportetatene har tatt utgangspunkt i at budsjettet for 2017 blir slik at NTP-rammen for 
perioden 2014-2017 blir oppfylt. Videre er det lagt til grunn at alle store prosjekter som ligger med 
oppstart i perioden 2014-2017 i gjeldende NTP er bundet. I tillegg har departementet definert 



utbygging av indre InterCity, Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss som bundne prosjekter. Dvs. 
at alle våre prosjekter er bundne prosjekter.  
 
For prosjektene i Ringeriksregionen er det små forskjeller om det blir middels eller høy ramme. 
Forskjellene mellom middels og lavere rammer er radikal, og må unngås. Lavere rammer 
enn middels vil gjøre at Ringeriksbanen ikke får oppstart og ferdigstilling som planlagt, og 
denne lave ramma vil skape mange andre negative konsekvenser for Bergensbanen og spesielt 
Ringeriksbanen. Med de oppgavene Norge nå står ovenfor innenfor samferdselsområdet må 
rammene for planene minst legge til grunn høyeste nivå. 
 
Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske analyser, 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.  
 
Ringerike kommune forventer at fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 blir behandla som et av dem 
aller viktigste prosjekta i transportplanen, og at tidsperspektivet blir oppfylt i gjennomføringen. 
Prosjektet vil ha stor nytte for regionen, hovedstadsområdet og forbindelsen mellom Østland og 
Vestland.  
I en utredning/analyse gjort av Handelshøyskolen BI stipuleres merverdi til nær 5 milliarder årlig. 
Dette er med bakgrunn i store forskjeller mellom arbeidsmarkedet i Oslo og i Ringeriksregionen, 
noe en legger til grunn vil utjamne seg etter 10 år ved å bygge ut infrastrukturen. Dette er effekter 
som dagens samfunnsøkonomiske analyser ignorerer når nytten skal tallfestes. 
 
Ringeriksbanen og E16 Skaret- Hønefoss 
Ringeriksbanen ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet, men det krever 
middels eller høy ramme for å få byggestart – som lovet – i 2019, med ferdigstillelse i 2024. 
Rammen i middels og høy ramme er 20.100 mill. kr. for jernbanen og 8.600 mill. kr. for veien. 
 
Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen med én time, og knytte øst- vest 
tettere sammen, prosjektet er derfor av nasjonal betydning. Bygging av Ringeriksbanen vil sammen 
med utbygging Voss – Bergen og en del mindre tiltak mellom Hønefoss og Voss, bidra til en total 
reisetid mellom Oslo og Bergen ned mot 4 timer. 
 Tilsvarende er E16 mellom Sandvika og Hønefoss et nasjonalt viktig prosjekt. Strekningen er sentral 
som del av forbindelsen mellom øst og vest i Norge. For å sikre gjennomføring og ferdigstillelse i 
2024, er det enighet om at planleggingen av disse prosjektene skal gjennomføres som statlig plan.  
Endelig valg av trasé for hele strekningen må gjøres snarest for at det ikke skal få konsekvenser for 
fremdriften i prosjektet. 
 
I basis ramme er det lagt til grunn statlige midler til anleggsstart på prosjektet E16 Skaret-Hønefoss. 
Fra middels ramme legges det til grunn fullføring av prosjektet i planperioden. I lav ramme er det 
ikke midler til prosjektet. Bygging av ny E16 mellom Skaret og Hønefoss forutsettes gjennomført 
som et fellesprosjekt med Ringeriksbanen.  

 
E16 Olum- Eggemoen: 
Reguleringsplanen for E16 Olum- Eggemoen er vedtatt. Det er fattet vedtak om bompenger lokalt, 
men vedtakene er ikke likelydende i fylkeskommunene og kommunene. Saken ligger til avgjørelse i 
Vegdirektorat/departement. Fremdriftsplanen legger nå opptil byggestart i 2017 med ferdigstillelse 
i 2020. Det er avgjørende viktig at det tas en avgjørelse om hvordan bompengevedtaket skal 
håndteres, slik at prosjektet kan sendes til KS2, og bompengeproposisjonen endelig behandles i 
Stortinget i løpet av 2016.   
 



Siden prosjektet er et bundet prosjekt forventer vi nå gjennomføring.  
Dersom det er nødvendig, bør bomselskapet kunne medvirke til tidlig oppstart gjennom 
forskuttering. 
 
Nymoen-Eggemoen: 
Prosjektet er ikke omtalt i NTP.  
Siling av alternativer pågår. Planprogram utarbeides og vedtas våren 2016. Oppstart 
kommunedelplan høsten 2016. Viktig at planleggingen fortsetter slik at en kan fortsette 
utbyggingen uten stopp når Olum- Eggemoen står klar. Slik at en kan få til sammenhengende 
utbygging Olum-Eggemoen- Nymoen.  
 
Bjørum – Skaret 
Reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret ble vedtatt i 2013. Det er fattet lokale vedtak om 
bompengefinansiering. KS2 er gjennomført og det forventes at bompengeproposisjonen vedtas i 
Stortinget våren 2016. Det legges opptil byggestart i første del av planperioden. 
 
Ringerikspakka: 
Ringerikspakka som omhandler vegsystem i og rundt Hønefoss er ikke omtalt i NTP-forslaget. Det er 
vedtatt en KVU for Hønefoss. Den har vært til KS1. Vi venter nå på en beslutning i regjeringen på 
veien videre.  
Effektive og attraktive byregioner har stor betydning for økonomisk vekst og næringsutvikling. 
Jernbanen har en viktig funksjon i de største byområdene ved at større arealer kan kobles sammen 
til effektive bo og arbeidsmarkeder 
I grunnlagsdokumentet under byområder er det skissert at Nullvekstmålet for personbiltrafikk 
gjelder for de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler. Ringerike kommune er enige med 
Transportetatene at målet bør utvides til å omfatte alle byregioner der miljø og 
kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig å håndtere persontransportveksten med 
kollektivtransport, gåing og sykling. Nullvekstmålet bør som et minimum legges til grunn i alle byer 
der det er aktuelt med bypakker, vi mener derfor at Ringerike er aktuell for dette. Ringeriksregionen 
forventer og ønsker en sterk vekst de neste årene og rigger seg for denne veksten. 
 
Vedlegg 
 

 NTP- 2018-2029 Grunnlagsdokument 

 NTP- Vedlegg Fremdriftsplan Intercity 

 Høringsbrev fra BFK 

 
 Ringerike kommune, 07.04.2016 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
Regionkoordinator: Hilde Elisabeth Fivelsdal  
Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

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.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-5  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 123/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

Ringeriksregionen har betydelig tungtransport på fylkesveinettet, særlig knyttet til 

tømmertransport. Ringerike kommune mener derfor at fylkesveinettet må oppgraderes og 

dimensjoneres for økt akseltrykk for å møte behovet til slike næringsinteresser 

 

Klassifiseringen av kommunens veier og fylkesveier, må henge sammen med klassifiseringen 

hos nabokommuner og nabofylker. 

 

Det skal tas hensyn til næringsutøvelse i klassifisering av veier. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 29.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslagstillerne ble enige om at punktene kunne slås sammen og behandles under ett. 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Aasen og Orebråtens forslag til tillegg i pkt 1 D, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/4027 09.11.2017 DS BYG 632/17 R/TEK/ANEWEB

 GNR 271/221, 271/326 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 271/221, 271/326 - Hensmoveien 28 og Verkstedveien 44 

 

17/4085 26.10.2017 DS  613/17 R/TEK/EVAARN GNR 51/28 

  

Kontor og lagerbygg Gnr/bnr 51/28 - Follummoveien 88 

 

17/3923 26.10.2017 DS  614/17 R/TEK/KARGRA GNR 295/138 

  

Hytte Gnr/bnr 295/138 - Seterbekkveien 5 

 

17/1541 26.10.2017 DS  615/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Handel med pyroteknisk vare -  AutoMek Arne Holt AS  

 

17/2555 30.10.2017 DS  616/17 R/TEK/NILILY GNR 139/34 

  

Bygging av to stk boliger med utleieenhet Gnr/bnr 139/34 - Soknedalsveien 224 

 

17/4250 30.10.2017 DS  617/17 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

Miljøstasjon og støttemur Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

17/4268 30.10.2017 DS  618/17 R/TEK/KARGRA GNR 102/4 

Eivind Thoen  

Driftsbygning Gnr/bn 102/4 - Linnerudveien 29 

 

17/4125 30.10.2017 DS  619/17 R/TEK/EVAARN GNR 58/76/0/9, 

58/76/0/10 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

4 garasjer i rekke Gnr/bnr/fnr/snr 58/76/0/9, 58/76/0/10, 58/76/0/11, 58/76/0/12 - 

Øvre Halsteinrud Terrasse 

 

17/4328 31.10.2017 DS  620/17 R/TEK/KARGRA GNR 317/126 

Arne Martin Sørum  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 317/126 - Bekkagata 18 

 

17/4156 01.11.2017 DS  621/17 R/TEK/EVAARN GNR 63/33 

Trond Oskar Bråten  

Bruksendring Gnr/bnr 63/33 - Soknedalsveien 119 

 

17/4322 01.11.2017 DS  622/17 R/TEK/KARGRA GNR 122/7 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 122/7 117/1 - Almveien 34 

 

17/4439 01.11.2017 DS  623/17 R/TEK/AEMYH GNR 297/1/16 

  

Tillatelse til installering av pipe Gnr/bnr/fnr 297/1/16 

 

17/4162 02.11.2017 DS  624/17 R/TEK/EVAARN GNR 318/188 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/188 - Dronningensgate 22 

 

17/2011 02.11.2017 DS  625/17 R/TEK/HALA GNR 51/15 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 51/15 - Follumveien 50 

 

17/1219 03.11.2017 DS  626/17 R/TEK/HALA GNR 38/219 

  

Oppføring av kontorbygg Gnr/bnr 38/219 - Hvervenmoveien 33 

 

16/4037 03.11.2017 DS  627/17 R/TEK/HALA GNR 251/282 

Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling  

Oppføring av tomannsbolig nummer 8-9 Gnr/bnr 251/282 - Sagtomta 8-9 

 

17/4428 06.11.2017 DS  628/17 R/TEK/INGRIS GNR 248/49 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 248/49 - Holleiaveien 253 

 

17/3056 08.11.2017 DS  630/17 R/TEK/KARGRA GNR 244/20 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

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

 

17/3926 08.11.2017 DS  631/17 R/TEK/EVAARN GNR 63/46 

Knut Løkke  

Garasje Gnr/bnr 63/46 - Roakrokveien 32 

 

17/4503 09.11.2017 DS  633/17 R/TEK/INGRIS GNR 74/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 74/1 - Sandakerveien 62 og 64 

 

17/4493 10.11.2017 DS  634/17 R/TEK/AEMYH GNR 271/148 

  

Gjenoppbygging av lager- og produksjonsbygg etter brann Gnr/bnr 271/148 - 

Hensmoveien 43 

 

17/4161 10.11.2017 DS  635/17 R/TEK/OLASTE GNR 318/427 

Ringerike kommune  

Grensejustering Gnr/bnr 318/427 

 

17/4308 10.11.2017 DS  636/17 R/TEK/KARGRA GNR 153/13 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 153/13 - Vestbygdveien 67 

 

17/256 10.11.2017 DS  637/17 R/TEK/AEMYH GNR 317/92 

  

Riving av eksisterende og oppføring av nytt lager og administrasjonsbygg Gnr/bnr 

317/92 

 

17/4129 13.11.2017 DS  638/17 R/TEK/HALA GNR 285/1 

Trond Helge Furuseth Ottersen Buttingsrud  

Redskapshus Gnr/bnr 285/1 - Ådalsveien 695 

 

17/3930 13.11.2017 DS  639/17 R/TEK/INGRIS GNR 73/13 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 73/13 - Heiernveien 5 

 

17/4009 13.11.2017 DS  640/17 R/TEK/EVAARN GNR 246/1/1 

  

Nytt bygg - Hytte Gnr/bnr/fnr 246/1/1 - Tyristrand 

 

17/3886 14.11.2017 DS  641/17 R/TEK/HALA GNR 274/140 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Riving av gamelt lager - Nytt bygg Gnr/bnr/fnr/snr 274/140/0/8 - Ådalsveien 155 

 

17/4229 14.11.2017 DS  642/17 R/TEK/KARGRA GNR 248/87 

  

Støttemur Gnr/bnr 248/87 - Kvernvollen 

 

17/4555 14.11.2017 DS  643/17 R/TEK/AEMYH GNR 89/221 

Mona Pernilla Palmqvist  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/221 - Almebakken 50 

 

17/4561 15.11.2017 DS  644/17 R/TEK/AEMYH GNR 95/112 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 95/112 - Vesternbakken 17 

 

17/4564 15.11.2017 DS  645/17 R/TEK/AEMYH GNR 31/39 

Tom Arnold Johansen  

Terrasse Gnr/bnr/fnr 31/8/39 

 

17/4583 16.11.2017 DS  646/17 R/TEK/AEMYH GNR 118/16 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 118/16 - Amundrudveien 10 

 

17/4513 16.11.2017 DS  647/17 R/TEK/AEMYH GNR 318/1 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 318/1 - Kong Rings gate 1 

 

17/3544 21.11.2017 DS  648/17 R/TEK/HALA GNR 39/137 

  

Bruksendring, fra kontorer til leiligheter i byggets 2. etg. Gnr/bnr 39/137 - 

Dronning Åstasgate 18 

 

17/4452 21.11.2017 DS  650/17 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 103/305 - Bånntjernveien 5-9 

 

17/4514 22.11.2017 DS  651/17 R/TEK/HALA GNR 27/71 

  

Bygging av enebolig Gnr/bnr 27/71 - Tjyruhjellveien 

 

17/4516 22.11.2017 DS  652/17 R/TEK/HALA GNR 27/72 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 27/72 - Tjyruhjellveien 

 

17/4521 22.11.2017 DS  653/17 R/TEK/HALA GNR 27/73 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 27/73 - Tjyruhjellveien 

 

17/4686 23.11.2017 DS  654/17 R/TEK/AEMYH GNR 262/108 

Kjell Ingar Wesetrud  

Tilbygg Gnr/bnr 262/108 - Nakkerudgata 25 

 

17/4578 23.11.2017 DS  655/17 R/TEK/INGRIS GNR 104/8 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 104/8 - Bakkehøi 

 

17/4656 23.11.2017 DS  656/17 R/TEK/KARGRA GNR 39/139 

  

Skilt/reklame Gnr/bnr 39/139 - Barbroveien 7 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 04.12.2017 00:00:00-04.12.2017 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

16/2147-11 02.11.2017 R/TEK/OLEGUL 140 &13 

36055/17 Buskerud fylkeskommune 

Innspill til handlingsprogram Statens vegvesen 2018-2023  

 

16/3882-9 02.11.2017 R/TEK/LINENG Q13 &38 

36482/17 Buskerud fylkeskommune - Samferdselsavdelingen 

Kommentar til prioritering av gang- og sykkelveier på fylkesveier  

 

16/2904-28 03.11.2017 R/TEK/HALA GNR 317/341 317/343 

36752/17 Fylkesmannen i Buskerud 

Vedtak fra Fylkesmannen - Lagesens gate 10 og 12 - klage på tillatelse til 

restaureringsarbeid  

 

17/4187-4 08.11.2017 R/TEK/GUROS GNR 52/1 

36727/17 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Sva 

Klage på vedtak om driftskonsesjon for Støen grustak i Ringerike kommune 

gnr/bnr 52/1  

 

16/2046-21 23.11.2017 R/TEK/LINENG L12 

37579/17  

Status Sykkelbyprosjektet  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

 
Buskerud fylkeskommune  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/2147-11 36055/17 140 &13 2017/13331-9 01.11.2017 

 
Innspill til handlingsprogram Statens vegvesen 2018-2023 

 

I forbindelse med NTP 2O18-2029 er det høring av Handlingsprogram Statens vegvesen 

2018-2023. 

 

Buskerud fylkeskommune ønsker å få innspill fra kommunene og kommuneregionene 

som grunnlag for fylkeskommunens høringsuttalelse. Hovedutvalget for samferdselssektoren 

skal behandle høringsuttalelsen 16. november og fylkestinget 6. desember. Frist for innspill fra 

kommunene/kommuneregionene er satt til l. november. Ringerike og Hole fikk utsatt frist til 2. 

november. De korte fristene medfører at det ikke lar seg gjøre å behandle dette innspillet 

politisk, men det er basert på innspillet i tidlig fase som ble vedtatt i FS 21.02.17. Derfor 

refereres det i politisk utvalg.   

 

Hole og Ringerike har samarbeidet om innspillet på administrativt nivå. 

 

Saken angående innspill til handlingsprogram for riksveger 2018 – 21 (23) som ble behandlet 

21.02.17, var i en tidlig fase i arbeidet med handlingsprogrammet. 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23). 

 

Dokumenter i forbindelse med dette er vedlagt i sin helhet og spilles inn på nytt.  

 

Kommentarer til høringsutkastet 

Det er svært viktig at det jobbes med en så tidlig som mulig byggestart. I uttalelse til NTP 

28.04.2016 forutsetter Ringerike byggestart i 2019. Det er uttalt at byggestart nå først er mulig 

i 2021/22. Det blir derfor svært viktig at det jobbes med en så tidlig start som mulig, og at 

denne ikke blir senere enn 2021. Det betyr også at det må settes av midler til forberedende 

arbeider. Allerede i 2019 er det lagt opp til grunnerverv, og i 2020 større forberedende 

arbeider. For folk flest vil dette bli oppfattet som byggestart. Det bør settes fokus på at 

forberedende arbeider som er nødvendig starter så tidlig som mulig. Dette kan gjelde hogging 

av skog og store fyllinger for å komprimere grunn.  
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Ringerike forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i første del av 

planperioden. Dette ser ut til at det er lagt opp til dette med midler nok fra 2018 fordelt frem til 

2023.  

 

Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av ny E16 kan skje kontinuerlig. Midler til 

gjennomføring må da settes av etter ferdigstillelse av Eggemoen – Olum. 

 

Prosessen med bompenger må ha fokus og ikke være forsinkende. 

 

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om en redegjørelse som beskriver hvilke 

elementer i KVUen som vil ligge innenfor statens ansvarsområde, og hvilke av disse som inngår 

i de ulike konseptene. Statens vegvesen bør fremskynde redegjørelsen, slik at 

Samferdselsdepartementet kan ta endelig stilling til konseptvalg. Departementet legger til grunn 

at lokale myndigheter skal vurdere innretning, omfang og innfasing av lokale tiltak de har 

ansvar for, samt ta initiativ til et ev. bompengeopplegg. Det bør være en dialog mellom aktuelle 

parter som avklarer videre prosess, og ansvarsfordeling for å kunne forsere prosessen med en 

bypakke, - Ringerikspakka. 

 

Det anmodes om at gang- sykkelvei i forbindelse med etablering av nytt kryss ved bygging av 

FRE16 i Styggedalen, kobles til reguleringsplan 247 (vedtatt 30.08.01) G/S-veg Snyta – 

Tolpinrud. Det bør være en planfri kobling mellom disse og en fremtidig gang og sykkelvei 

mot Busund. 

 

Gang- og sykkelvei langs rv. 35 fra Snyta til Bærenga bør legges inn i handlingsprogrammet og 

bør ses i sammenheng med fellesprosjektet. Fellesprosjektet planlegger gang- og sykkelvei fra 

rv. 35 til og med grusuttaket i retning Busundbrua, og legger også til rette for gang- og 

sykkelvei i det nye krysset i Styggedalen. Disse grepene vil gi et helhetlig gang og 

sykkelveinett. På sikt vil man kunne få et sammenhengende gang og sykkelnett mellom 

Hønefoss, Ask, Helgelandsmoen, Hole, Jevnaker (dette forutsetter gang og sykkelvei langs 

fv.241).  

 

 
Transportkor
ridor 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 

Tilrettelegging for 
gående og syklende  
Trafikksikkerhetstiltak  
Miljøtiltak  
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fra Hønefoss og Jevnaker.  
Vurdere sykkelvei på ny bru mellom 
Eggemoen og krysset ved fv. 241.  

 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  
Trafikksikkerhetstiltak  
Miljøtiltak  

Korridor 5 
Oslo-
Bergen/Haug
esund  
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  
Trafikksikkerhetstiltak  

 

 

 

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 

Viser til vedtak fra kommunene og fylket, som også inneholder 
innspill som berører forholdet mellom fellesprosjektet, kommunale 
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regionen og Buskerud 
fylkeskommune  

og fylkeskommunale veier.  

 

 

 

Med hilsen   
    
Lina Synøve Østvold   
leder areal- og byplankontoret   
  Linda Engstrøm og  

Ole Einar Gulbrandsen 

  rådgiver 

  ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Innspill til Handlingsprogram for Riksveger 2018 – 2021 med saksframlegg og protokoll 

NTP innspill 

Innspill Handlingsprogram Fylkesveier 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Statens vegvesen, region sør  

Postboks 723 Stoa 

 

4808 ARENDAL 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/78-5 2733/17 Q12 16/176151-1 27.01.2017 

 
Innspill fra Ringerike kommune til Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) 

 

Ringerike kommune viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til å komme med innspill til 

handlingsprogram for riksveger. Kommunen har følgende innspill: 

Kommunen blir oppfordret av Statens vegvesen til å komme med innspill til det som oppfattes som de 

mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet. Innspillet til Nasjonal Transportplan omhandler 

hovedsakelig de store prosjektene og er omtalt som innspill til handlingsprogram for riksveger 2018-

2021(23) i del 1. Denne delen er i tillegg til å være relatert til perioden for det aktuelle 

handlingsprogrammet også relatert til hele NTP-perioden. I del 2 er det tatt utgangspunkt i de øvrige 

programområdene innen transportsektoren, og satt opp innspill i tabellform til arbeidet med 

handlingsprogrammet, som er en konkretisering av tiltak og prosjekter. Innholdet i tabellen er 

hovedsakelig relatert til første fireårsperiode. Et forslag til hvilke programområder er også satt opp til 

hvert tiltak, men dette vil Statens vegvesen sortere i etterkant. 

Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan datert 28.04.2016, 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).    
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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 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
Miljøtiltak 

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 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
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 
 
Trafikksikkerhetstiltak  
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Miljøtiltak 

Rv. 7 
Pukerudhage
n 
 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhetstiltak 

Korridor 5 Oslo-
Bergen/Haugesund 
 
Rute 5c 
 
 

E16 
 
Øverst i 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhetstiltak  
 
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. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Protokoll med vedtak (ettersendes) 

2 Saksframlegg 

3 Innspill til NTP, protokoll med vedtak 28.04.16 

4 Innspill fra regionen og Buskerud fylkeskommune, innspill til planprogram for fellesprosjektet 

RRB og E16. 
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Med hilsen   

    

Grethe Tollefsen   

leder areal- og byplankontoret Ole Einar Gulbrandsen 

Arealplanlegger 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no  

 

  

  Linda Engstrøm 

  Arealplanlegger 

  linda.engstrom@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Buskerud fylkeskommune - Samferdselsavdelingen  

Postboks 3563 
 

3007 DRAMMEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/3882-9 36482/17 Q13 &38  01.11.2017 

 

Kommentar til prioritering av gang- og sykkelveier på fylkesveier 

Ringerike kommune har tidligere kommet med innspill til handlingsprogram for samferdsel og 

uttalelse til høringsutkastet i tidlig fase. 

I en artikkel i Ringerikes blad 16. oktober, spør beboerne langs fylkesvei 241 Hadelandsveien hvorfor 

fylkeskommunen har valgt å prioritere gang- og sykkelvei langs fylkesvei 163 fra Klekken til 

Vesternbakken. De stiller seg uforstående til dette valget fordi politikerne i Ringerike kommune i 

08.06.2015 vedtok en prioriteringsliste hvor gang- og sykkelvei langs fv. 241 sto som første prioritet.  

Fylkeskommunen viser i artikkelen til at Ringerike kommune i sitt innspill til Handlingsprogram for 

samferdsel 2018-2021 har prioritert gang- og sykkelvei langs både fv. 163 og langs fylkesvei 241 på 

førsteplass. Fylkeskommunen sier at de er klar over behovene på begge strekningene, men at de ikke 

har mulighet å prioritere begge og derfor måtte ta et valg. Fylkeskommunen valgte fylkesvei 163 fordi 

den forbinder Klekken med sentrum. Fylkeskommunen viser også til at Ringerike kommune jobber for 

å få flere til å sykle og påpeker at Klekken området ligger i mulig sykkelavstand til Hønefoss by.  

Ringerike kommune kom med innspill til Handlingsprogram for samferdsel, vedtatt i Kommunestyret 

29.09.2016. Kommunen mottok i juni 2016 en invitasjon fra fylkeskommunen om å komme med 

innspill til handlingsprogrammet. Innspillet skulle beskrive kommunens viktigste utfordringer på 

fylkesveinettet og legge frem prioriterte infrastrukturtiltak i kommunen. Ringerike kommune valgte i 

tabellen over infrastrukturtiltak å gi tiltakene prioritet en, to eller tre. Fem tiltak ble satt opp som 

første prioritet, fem tiltak som andre prioritet og tre tiltak som tredje prioritet. Tiltakene som er satt 

opp med første prioritet er de tiltak som kommunen mener er et minimum av tiltak som bør 

innarbeides i handlingsprogrammet. Ringerike kommune viser både i innspill til 

handlingsprogrammet, og i uttalelsen til høringsutkastet til at Ringerike tidligere har fått betydelig 

lavere sum midler enn andre kommuner i Buskerud.  

Ringerike kommune foreslår i sin uttalelse til høringsutkastet at gang- og sykkelvei langs fylkesvei 241 

tas inn i Handlingsprogram 2018-2021, i tillegg til gang- og sykkelvei langs fylkesvei 163. Kommunen 

mener fortsatt at begge strekningene bør prioriteres i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. 

Ringerike kommune påpeker i sine uttalelser til høringsutkastet at strekningen langs 241 har stor 

sykkelpotensiale og at den sammen med gang- og sykkelvei langs fv. 163 vil skape et 

sammenhengende nettverk som kommunen mangler i dag.  

Det hadde vært ønskelig med en dialog mellom kommune og fylkeskommune før fylkeskommunen 

valgte å prioritere fylkesvei 163 i forslag til handlingsprogrammet. Hvis et valg må tas så bør 
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kommunens innspill til handlingsprogrammet og uttalelser til høringsutkastet, samt politisk vedtak 

om prioriterte gang- og sykkelveier vektlegges, hvis det er slik at kommunens synspunkter legges til 

grunn for utvelgelsen. 

Fv. 241 er belastet med mye tungtrafikk fordi jernbaneundergangen på Jevnaker er så lav at mange 

store kjøretøyer ikke tørr å kjøre under der og velger å kjøre fv. 241 isteden. Strekningen langs fv. 241 

Putten – Hønen mangler veiskulder hvor myke trafikanter kan ferdes. Strekningen er en del av 

skoleveien for barne- og ungdomsskoleelever som er bosatt langs fv. 241 og elever bosatt i Åsa som 

går på Vang skole i Haugsbygd. På Hvervenmoen og Hvervenkastet ligger de to største 

arbeidsplassene i Hønefoss, Ringerike sykehus og Kartverket og fv. 241 knytter Haugsbygd sammen 

med dette området.  Fv. 241 er også forbindelsen mellom Haugsbygd og E16 hvor arbeidspendlere til 

Oslo har holdeplass. Det er derfor høy potensiale for arbeidspendling med sykkel langs fv. 241. Fv. 

163 som knytter Haugsbygd med Hønefoss sentrum nord har en bred veiskulder langs den ene delen 

av strekningen til sentrum og fortau langs resten som gir et alternativ til å sykle i veien. Dette er ikke 

en ideell løsning for myke trafikanter, men denne strekningen kan tilby tryggere ferdsel for myke 

trafikanter enn vad strekningen langs fv. 241 kan.   

Oppsummering 

-          Fylkeskommunen bør sette av midler til gang- og sykkelvei langs både fv. 163 og fv. 241. 

-          Hvis et valg må tas så bør kommunens innspill til handlingsprogrammet og uttalelser til 

høringsutkastet, samt politisk vedtak om prioriterte gang- og sykkelveier vektlegges, hvis det 

er slik at kommunens synspunkter legges til grunn for utvelgelsen bør fv 241 prioriteres. 

 

 

Med hilsen   
    
Tore Isaksen   
Rådmann Ole Einar Guldbrandsen 

Rådgiver 

 

  Linda Engstrøm 
  Arealplanlegger 

   

    
   
 

Dokumentet er elektronisk godkjent hos leder 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Møteprotokoll med vedtak om prioriterte gang- og sykkelveier 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 17 / 78 - 3 Arkiv:

Handlingsprogram for riksveger 2018 - 21 (23) - innspill

Forslag til vedtak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja

S aksfremlegget og vedlegg 1 - 4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for
riksveger 2018 - 2021 (23).

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja

B akgrunn
Statens vegvesen har sendt brev med ønske om innspill fra kommunene til arbeidet med
handlingsprogrammet for riksveg 2018 - 2021 (23). Kommunen inviteres til å komme med
innspill til det kommunen oppfatter som de mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet,
både i og utenfor egen kommune. Riksvegnettet er delt inn i transportkorridorer og ruter. (Se
vedlegg 2 for oversikt over korridorer og ruter i Buskerud). Statens vegvesen anbefaler at
det l istes opp tiltak per rute / riksveg.

Beskrivelse av saken
Statens vegvesen viser i brevet til at transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan
(NTP) 2018 - 2029 ble lagt fram 29.februar i år. Forslaget er de statlige transportetatene og
Avinors faglige anbefaleringer til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal
transportplan, og er en omtale av de store prosjektene som transportetatene anbefaler for
tiårs - perioden, samt forslag til rammer for de øvrige programområdene innen
trans portsektoren. Stortingsmeldingen legges frem, og er planlagt behandlet av Stortinget i
vårsesjonen 2017. Den neste fasen i arbeidet med NTP er å konkretisere tiltak og prosjekter
til et handlings - program i den første fire - årsperioden 2018 - 2021 (23).
Handlingsprogrammet er en fordeling av rammene avsatt til de øvrige programområdene, og
vil ta opp i seg de endringer som følger av stortingsmeldingen og Stortingets behandling.



Handlingsprogrammet for riksveger 2018 - 2021 (23) vil som tidligere ta utgangs punkt i 8
programområder (se vedlegg 2). Innspill fra kommunen til programområdet «store
prosjekter» baserer seg på kommunens uttalelse til Nasjonal Transportplan som ble vedtatt
28.04.16 og oversendt til Buskerud fylkeskommune 29.04.16. Vedtakene fra utta lelsen til
NTP er innarbeidet i kommunens innspill til handlingsprogram for riksveger. Innspill knyttet
til de andre programområdene er innarbeidet i en tabell i brevet, hvor de listes opp per
transportkorridor og rute.

Rådmannens vurdering
Rådmann viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til kommuner om å sende inn
innspill til arbeidet med handlingsprogram for riksveger. For å svare ut ønsket fra Statens
vegvesen har rådmann utarbeidet et brev som beskriver de mest aktuelle utfordringene langs
riksvegnettet. Brevet er bygget opp av to deler. Den første delen baserer seg på kommunens
uttalelse til NTP og er innarbeidet som kommunens innspill til programområdet «store
prosjekter». Den andre delen som består av en tabell som inneholder innspill kny ttet til de
andre programområdene.

Brevet er sendt i nn til Statens vegvesen den 27.01.17 som kom munens foreløpige innspill til
h andlingsprogram for riksveger 2018 - 2021 (23). Etter avtale med Statens vegvesen
ettersendes politisk vedtak når saksprotokoll f oreligger.

Vedlegg
1 Brev fra Ringerike kommune med rådmannens innspill , datert 27.01.17
2 Brev fra Statens vegvesen angående innspill, datert 18.11.17
3 Epost fra Statens vegvesen ved Hans - Jan Håkonsen, datert 09.01.17
4 Innspill til NTP , vedtatt 28.04.16

Ringerike kommune, 27 .01.2017

Tore Isaksen
r ådmann

Enhetsleder Miljø - og arealforvaltning : Heidi Skagnæ s

Avdelings leder Areal og byplan : Grethe Tollefsen

S aksbehandler : Ole Einar Gulbrandsen og Linda Engstrøm

... Sett inn saksutredningen over denne linja



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00 – 19.30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn  

Leder Arne Broberg   

Nestleder Alf Henry Meier   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Mari Johnsen Viksengen   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Viggo Emil Elstad   

Medlem Magnus Bratli Holte   

Barnas representant: Geir Svingheim 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Fung. kommunalsjef Asle Aker. Dessuten møtte Heidi Skagnæs fra 

miljø- og arealforvatning. 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 38/15 

til og med sak  46/15 

Sak 47/15 – delegasjonssaker 

Sak 48/15 – refererte journalposter 

Sak 45/15 ble behandlet før sak 40/15 

 

Eventuelt, se side 3 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Arne Broberg (sign)   Alf Meier (sign)  Viggo Elstad (sign) 

 

   

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin/Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

47/15 15/5025   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

48/15 15/5057   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 

08.06.2015.  

 

38/15 15/2125   

 Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

39/15 15/2765   

 Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

40/15 15/4078   

 Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

41/15 14/1391   

 Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes  

gt. 8 

 

42/15 14/2704   

 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

43/15 14/883   

 Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

44/15 15/4507   

 Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering 

fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

45/15 14/311   

 Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

46/15 14/1751   

 KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 
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Eventuelt  

 

Viggo Elstad (Frp) sender spørsmål til administrasjonen vedr. 100 meters sonen.  

 

Ole-Gunnar Øhren (V): Spørsmål til rådmannen som ønskes besvart i neste HMA 

møte: 

  

«Er utviklingen på Hvervenmoen i tråd med Reguleringsbestemmelsenes § 1 om handel med 

plasskrevende varer, brune- og hvitevarer vedtatt av Formannskapet 19.08.2014, sak 141/14 

og vedtatt av Kommunestyret 28.08.14, sak 108/14? 

Av Ringerikes Blad 08.06.15, ser vi at kjeder som Europris og Biltema er i ferd med å flytte 

til Hvervenmoen. 

  

Legger ved Reguleringsbestemmelsenes § 1» 
  

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

47/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 

 
10461/15 Fylkesmannen i Buskerud 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud 

gård 

 

11310/15 Boligpartner AS 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune  

 

7150/15 Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring 

 

12773/15 Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A - Automatstasjon  

 

12216/15 Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om 

status og videre prosesser 

 

UTDELT PÅ MØTE: 

15/3454 –            Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015 – Status i plan for gang og 

sykkelvei. 

 

«Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.06.2015: 

 

Reidar Olsen fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Prioritering av gang- og sykkelveger i Hønefoss og nærområdene 

Behandling i Trafikkrådet 2. juni 2015 
Kilder:  

Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i Hønefoss Statens vegvesen Region sør (2013) 

Egne vurderinger 

Trafikkrådet har lagt til grunn at det er en prioritering blant strekninger med forbindelse inn 

mot Hønefoss sentrum. Jmfr nylig framlagt KVU for Hønefoss. 
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Prioritering Strekning Trafikkforhold Tilrettelegging for syklende Mulig sykkeltrafikk 

1 Gummikrysset-
Hvervenkastet 

Veldig stor 
trafikk 

Med unntak av nedre del av 
Hønengaten, er det svært 
dårlig tilrettelagt for 
syklende. GS Rådhuset-
Dronning Åstas veg er svært 
uryddig med mange 
inn/utkjøringer. 
Fortauet på venstre side av 
«Sykehusbakken» er for 
fotgjengere.  

Stort potensiale for sykling 
pga av korte avstander 
mellom boliger og 
arbeidsplasser.  
Mange ønsker å sykle på tur 
spesielt utover Røyse, men 
stor terskel å komme seg ut 
av byen. 

2 Avkjøring 
Almemoen-
Risesletta (E16) 

Stor biltrafikk. 
Mye tungsport til 
industriområdet 
på Hensmoen. 
60 km 

GS slutter ved avkjøring til 
Almemoen. Herfra er det 
blandet trafikk fram til 
avkjøring mot Nymoen. 
Oppleves som svært utrygt 
å sykler langs denne vegen. 

Mange arbeidsplasser på 
Hensmoen gjør at denne 
strekningen har stort 
potensiale for økt 
sykkeltrafikk. Få tar sjansen 
på å sykle i dag. 

3 Vesterntangen-
HaugsbygdRv 163) 

Middels 
biltrafikk 

Fra Hønengaten til bunnen 
av Vesternbakken er det 40 
km med fartsdumper. 
Fortau på høyre side av 
Vesternbakken. Fungerer 
OK i sakte fart oppover, 
men nedkjøring er sikrest i 
veibanen hvis du ikke sykler 
veldig sakte. 
Bred skulder fra 
Vesternbakken til 
Fløytingen. OK oppover, 
men ulovlig å bruke 
nedover (du kjører på 
venstre side 

Stort potensiale både for 
arbeids- og fritidsreiser. El-
sykkel vil gjøre det veldig 
aktuelt for flere å bruke 
sykkel på denne strekningen. 

4 Putten- Norderhov 
(241) 

Stor biltrafikk Strekningen Klekken har 
god sykkelsti. Derfra og 
fram til Norderhov er det 
blandet trafikk med 
fartsgrense på 50 og 60 

Aktuelt å sykle til Botilrud og 
buss derfra til Oslo. Usikker 
på hvor mange dette er 
aktuelt for. Ellers 
arbeidsreiser til 
Hvervenkastet.  
Fritidssykling mot Åsa/Røyse 

5 Bærenga-Snyta 
(35) 

Stor biltrafikk Ingen tilrettelegging. Utgjør 
en missing link mellom 
Hønefoss og Ask 

Arbeidsreiser/fritidsreiser 
mellom Ask og Hønefoss. 
tursykling retning Holleia.» 

 
 

 

 

 

 

 

Behandling: 
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Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud gård 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune 

Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring. 

 

 

 

Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A – Automatstasjon 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

«1: Midlertidig godkjenning for drift av automatstasjon på Tippen, punkt 6 i 

«Rammetillatelse» av 01.12.2014, endres til 01.07.2018 når midlertidig godkjenning for drift 

av vaskehallen utløper. Det må i god tid før godkjenningstiden utløper, innhentes eventuell 

ny godkjenning for drift samtidig av vaskehall og automatstasjon for tre år av gangen. 

 

2: Ringerike kommune er grunneier i området. Rådmannen bes å ta initiativ til et møte med 

andre grunneierne og Statens Vegvesen for å avklare hvilke planer man eventuelt har for 

byutviklingen når det gjelder dette sentrale arealet. Relevante planer må hensyntas i den nye 

kommuneplanens arealdel.» 

 

Forslag fra Arne Broberg (H):  

Saken tas til orientering. 

 
 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Larsen 

(Uavh) 

Punkt 2: Øhrens forslag fikk 1 stemme (Øhren) og falt. 

 

Ved alternativ avstemming mellom Broberg’s og Øhren’s forslag, ble Brobergs forslag 

vedtatt mot 1 stemme (Øhren). 

 

 

Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om status og 

videre prosesser 

Saken tas til orientering med følgende forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): «HMA ber  om en 

befaring i neste HMAmøte i området Kilemoen/Ringerike vannverk da med tanke på mulig 

foruruensningsproblematikk, klauseringsplan og nødvendige hensynssoner» 
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Status i plan for gang og sykkelvei.  

 

Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015: 

 

Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp):Hvalskrysset – Austjord settes som nr 2. 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh): Putten – Norderhov settes som nr 1  

Forslag fra Elsa-Lill P. Strande (H): Almemoen – Risesletta (E16) settes som nr 1 

Forslag fra Alf Meier (Ap): Gummikrysset – Hvervenkastet – strykes jfr KVU 

 

 

Avstemming: 

 

Følgende prioriteringsliste ble vedtatt: 

 

Nr 1:  Putten – Norderhov (ses i sammenheng med opprustning av RV 241 og bygging av 

nytt 

          kryss Hønen) 

Nr 2: Almemoen – Risesletta (E16) 

Nr 3: Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

Nr 4: Bærenga – Snyta (RV35) 

Nr 5: Hvalsmokrysset – Austjord 

Nr 6: Gummikrysset – Hvervenkastet  (ses i sammenheng med KVU) 
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48/15   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 

 

 



  

Side 9 av 21 

 

 

 

38/15   

Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 

 

(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh):  

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 
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(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Avstemming:  

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Larsens forslag, ble Larsens forslag 

vedtatt mot en stemme (Øhren (V) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak bygge- og 

deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre 

anses fordelene ved å gi dispensasjon ikke å være så mye større enn ulempene at 

dispensasjon bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Den omsøkte delingen er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. 

4. Søknad om fradeling av tomt til boligformål på ca. 1 900 m² avslås, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1 m, jordlovens § 12. 
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39/15   

Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

Vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Magnus Bratli Holte (Sp):  

1. Saken utsettes. 

2. Vi ber om rådmannen innhenter en redegjørelse for planlagt etterbruk av området før 

hovedkomiteen (HMA) tar stilling til om det kan gis tillatelse til deling av 

eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca 6 900 m2 

3. Når redegjørelse foreligger vil HMA ta saken opp til behandling. 

 

Avstemming: 

Utsettelsesforslaget fikk en stemme og falt. (Bratli Holte) 

 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V):  

 

«Punkt 1: Som rådmannen 

 

Punkt 2: Som rådmannen 

Nytt punkt 3: Arealet på ca. 6,9 mål legges ut for salg på det åpne marked i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 151/14 

Nytt punkt 4: Rådmannen lager en sak for kommunestyret om etterbruken av gjenværende 

areal, ca. 7,8 mål etter at salget av de 6,9 målene av gnr/bnr 80/13 er avgjort» 

 

Avstemming: 

Øhrens forslag fikk to stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Bratli Holte.    
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Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 
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40/15   

Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

Vedtak: 

 

Storøyveien 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Storøyveien 
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Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes gt. 8 

 

Vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H): 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 
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Avstemming: 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannen og Brobergs forslag ble Brobergs forslag 

vedtatt mot en stemme (Amundsen (Ap) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er negativ til at det gis dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. Dispensasjonen kan føre til negativ presedens i 

området, og på den måten undergrave reguleringsplanens intensjon. Ulempene ved å 

gi dispensasjon anses å være større enn fordelene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. 

3. Se orientering om klageadgang. 
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400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane 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. 
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Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  

 

 



  

Side 18 av 21 
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Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 

01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 
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Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

Vedtak: 

 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 
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3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 
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KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Arne Broberg (H), som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen». 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

 



Vår dato: 03.11.2017 
Vår referanse: 2017/6099 
Arkivnr.: 423.1 
Deres referanse: 16/2904 
 
Saksbehandler: Lene Stivi 
 
Innvalgstelefon: 32266869

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune – gnr 317/341 og 317/343 – klage på tillatelse til 
restaureringsarbeid med dispensasjon fra reguleringsplan 
 

VEDTAK 
  
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak 1. juni 
2017. 
  
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
  
  
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 29. september 2017. 
  
Sakens bakgrunn 
Saken gjelder søknad fra Ringerike Boligstiftelse om rammetillatelse med dispensasjon fra 
planformålet «veg» og «kjøreveg» i to reguleringsplaner, for utføring av omfattende 
restaureringsarbeider på eiendommene med gbnr. 317/341 og 317/ 343.    
  
Ringerike kommune innvilget søknaden i vedtak 1. juni 2017. Etter kommunens syn var 
vilkårene for dispensasjon fra planformålet i de aktuelle reguleringsplanene oppfylt.   
  
Vedtaket er påklaget av Statens vegvesen i brev 21. juni 2017. Klagen går ut på at bygningene 
på de to tomtene ligger innenfor et område som er regulert til vei og fortau. Eventuelle 
arbeider på bygningsmassen burde derfor vente til den påbegynte områdereguleringen for 
Hønefoss, herunder en trafikkplan, er ferdigstilt.   
  
Klagen ble behandlet 11. september 2017 av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i 
kommunen som ikke fant grunnlag for å endre kommunens tidligere vedtak. 
  
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9, 
jf. delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet og Kommunal- og 
regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av klagesaker under 
departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene.  
   
Fylkesmannens merknader 
Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av en bygning er et søknadspliktig tiltak etter 
plan- og bygningsloven § 20-2, jf. § 20-1 bokstav b), jf. bokstav a). I tillegg er adgangen til 
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tiltak på eksisterende byggverk regulert i plan- og bygningsloven § 31-2. Bestemmelsens 
første ledd lyder som følger: 
 

«På byggverk som er, eller brukes, i strid med senere vedtatt plan, kan 
hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, bruksendring eller vesentlig 
utvidelse eller endring av tidligere drift bare tillates når det er i samsvar med planen.» 

 
Bygningene som er oppført på gbnr. 317/341 og 317/343 er i strid med planformål i henhold 
til reguleringsplaner for området, og tiltakene forutsetter derfor dispensasjon. 
 
Klagerett og klagefrist 
Statens vegvesen har rettslig klageinteresse i saken fordi det omsøkte tiltaket er i strid med 
formålet «veg» og «kjøreveg» i kommuneplanen. Klager har dermed adgang til å klage på 
vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Eiendommen 317/341 ligger innenfor et område som i reguleringsplan for Hønefoss sentrum, 
vedtatt 20. desember 1976, er regulert til veg. Videre ligger begge eiendommene innenfor 
planformålet kjøreveg i reguleringsplan for Blyberghaugen, vedtatt 21. mars 1991.   
  
Dispensasjonsvurderingen 
Det fremgår av pbl. § 19-2 første og andre ledd at: 
 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon 
kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene 
i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 

 
Om det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil derfor være avhengig av: 
 
- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 
 
- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. 
 
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. 
 
I ombudsmannssak 2014/334 er det blant annet uttalt følgende om dette: 
  

«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 
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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.» 

 
Kommunen har kommet til at det er grunnlag for å gi dispensasjon i saken i henhold til plan- 
og bygningsloven § 19-2. Ved vurderingen er det blant annet sett hen til at begge de aktuelle 
planene er av eldre dato og planformålet veg/kjøreveg er ennå ikke realisert. Videre har 
kommunen vist til at rehabilitering av byggverk i utgangspunktet ikke er søknadspliktig. 
Tiltakshaver kunne dermed ha utført relativt omfattende arbeider på eiendommene uten å 
utløse søknadsplikt. Arbeidene som nå er omsøkt vil imidlertid sikre en kvalitativ bedre 
løsning for bygningene.  
 
Fylkesmannen har kommet til at en dispensasjon ikke vil føre til at hensynene bak 
reguleringsformålet «veg» og «kjøreveg» blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg til de ovennevnte 
grunnene er det lagt vesentlig vekt på at tiltaket gjelder eksisterende bygninger, 
bygningsmassen vil ikke øke i omfang, og det vil ha liten praktisk betydning for muligheten 
til å gjennomføre de aktuelle reguleringsplanene. Restaureringsarbeidene må antas å ville øke 
eiendomsverdien, og sånn sett gjøre en eventuell fremtidig ekspropriasjon mer kostbar, men 
dette kan etter Fylkesmannens syn ikke være avgjørende for vurderingen.  
 
Videre må fordelene ved å gi en dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Fordelen i dette tilfellet er først og fremst å kunne restaurere bygningene på en 
kvalitetsmessig god måte. Ulempen er at verdien trolig vil øke og gjøre en eventuell fremtidig 
ekspropriasjon dyrere. Dette må imidlertid sees i lys av at også arbeid på eiendommene som 
ikke medfører søknadsplikt vil kunne ha en slik virkning. Bygningene står der allerede i dag 
og tiltaket kan ikke sees å innebære nevneverdige praktiske utfordringer utover dagens 
situasjon, verken for en eventuell realisering av reguleringsplanene eller for veinettet. 
Fylkesmannen har samlet sett kommet til at fordelene ved å tillate de omsøkte arbeidene er 
klart større enn ulempene.       
  
Klagers anførsler kan ikke føre frem. 
   
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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Kopi til: 
SG arkitektur AS Hvervenmoveien 49 3511 HØNEFOSS 
Ringerike Boligstiftelse c/o  
Eiendomsservice Ringerike AS 

erik@eiendomsservice.com   

Statens vegvesen region sør firmapost-sor@vegvesen.no   
 
 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

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.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Fra: Lene Stivi [fmbulst@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Eiendomsservice Ringerike AS [erik@eiendomsservice.com]; Statens vegvesen region 

sør [firmapost-sor@vegvesen.no] 

Sendt: 03.11.2017 13:49:36 

Emne: Ringerike kommune - gnr 317/341 - 317/343 - Lagesens gate 10 og 12 - klage på 

tillatelse til restaureringsarbeid 

Vedlegg: Ringerike kommune – gnr 317 341 og 317 343 – klage på tillatelse til 

restaureringsarbeid.PDF 

Vedlagt følger vedtak fra Fylkesmannen. Vedtaket sendes kun per e-post. 

Vennlig hilsen 

Lene Stivi 
seniorrådgiver 
 

Fylkesmannen i Buskerud  

tlf.: 32266869 
fmbulst@fylkesmannen.no 
Kommunal- justis og beredskapsavdelingen  
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard  

Postboks 3021 Lade 

 

7441 TRONDHEIM 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/4187-4 36727/17 GNR 52/1 14/01749-13 07.11.2017 

 
Klage på vedtak om driftskonsesjon for Støen grustak i Ringerike kommune 

gnr/bnr 52/1 

 

Viser til brev fra Direktoratet for mineralforvaltning (heretter direktoratet) datert 16.10.2017 

med tildeling av driftskonsesjon for Støen grustak. Tiltakshaver er Hæhre Entreprenør AS. 

Ringerike kommune anser at kommunen har rettslig klageinteresse, og påklager vedtaket om 

driftskonsesjon. Ringerike kommune forholder seg til klagefrist 07.11.2017, med utgangspunkt 

i at vedtaksbrevet er registrert mottatt hos kommunen 17.10.2017.  

 

Tildelt driftskonsesjon 

Direktoratet tildeler Hæhre Entreprenør AS driftskonsesjon etter mineralloven § 43 for Støen 

grustak, gnr/bnr 52/1. Konsesjonsområdet er ca 91 dekar og er kartfestet i vedlegg til 

vedtaksbrevet.  

 

I tildelingsbrevet gjør direktoratet oppmerksom på at driftskonsesjon etter mineralloven ikke 

erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annet lovverk.  

 

Konsesjonen gis med vilkår knyttet til godkjent driftsplan, økonomisk sikkerhet og bergteknisk 

ansvarlig. Videre settes følgende vilkår, med bakgrunn i forslag til ny klausuleringsplan og 

pågående reguleringsprosess for området:  

 

Frem til kommunen har vedtatt ny reguleringsplan med tilhørende klausulplan, settes følgende 

restriksjoner i denne konsesjonstildelingen:  

1. Hvis det i ettertid registreres sandfuruskog i eller rundt konsesjonsområde som kan 

komme i konflikt med uttaksvirksomheten, må tiltakshaver inngå i dialog med 

kommunen for å sikre at slik sandfuruskog hensyntas.  

2. Tiltakshaver skal ikke ta ut grus i innenfor sone I i forslag til nytt klausuleringskart.  

3. I sone IIA i forslag til nytt klausuleringskart skal det ikke tas ut grus under kote 155. 

Lagring og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor denne 

sonen, og må videre skje på plasser med tett underlag. Slike plasser skal godkjennes av 

Mattilsynet.  

 

Fram til reguleringsplanen er vedtatt skal det altså jf. tildelt driftskonsesjon ikke tas ut grus 

innenfor sone 1 i forslag til nytt klausuleringskart, og ikke under kote 155 i sone 2A.  
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Klage på vedtak om driftskonsesjon 

Klageinteresse 

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med 

forvaltningsloven kapittel VI. Ringerike kommune anser at kommunen har rettslig 

klageinteresse. Kommunen har tilknytning til saken på flere måter.  

 

Kommunen er eier av Ringerike vannverk Kilemoen, og er som vannverkseier pliktet å sikre 

farekartlegging-/håndtering og at drikkevannet er helsemessig trygt, jf. drikkevannsforskriften § 

5 og 6.  

 

Som planmyndighet etter plan- og bygningsloven har kommunen ansvar for å ivareta hensyn 

etter denne loven. I mange tilfeller innebærer dette en interesseavveining mellom ulike hensyn. I 

denne konkrete saken er relevante hensyn blant annet bærekraftig masseforvaltning, 

drikkevannssikkerhet, naturmangfold og friluftsliv. Kommunen plikter å ta drikkevannshensyn 

under utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser 

etter relevant regelverk. Videre skal kommunen i samarbeid med vannverkseier vurdere 

behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette iht. 

drikkevannsforskriften § 26.  

 

Kommunen anser at kommunens interesse i saken er svært aktuell, da den omhandler 

drikkevannssikkerheten for over 20 000 mennesker i Hønefoss-området. Videre er saken 

spesielt aktuell nå, da området er under regulering med formål å ivareta 

drikkevannssikkerheten. I reguleringsprosessen foreslås det endringer i forhold til gjeldende 

klausuleringsplan for drikkevannskilden, både når det gjelder soneinndeling og bestemmelser.  

 

Forhold som påklages 

Kommunen klager på at direktoratet har tildelt driftskonsesjon for Støen grustak gnr/bnr/52/1. 

Kommunen er bekymret for sikkerheten for drikkevannskilden i området, og den usikkerheten 

tildelt driftskonsesjon gir. Grunnlaget for denne usikkerheten er også at det i denne saken er 

ulik oppfatning mellom grunneier og kommunen om uttakets status etter plan- og 

bygningsloven. Vilkårene knytta til konsesjonen gir etter kommunens vurdering ikke 

tilstrekkelig sikkerhet. Nærmere begrunnelse for klagen framgår nedenfor. Kommunen ber om 

at klagen gis oppsettende virkning.  

 

Kommunen mener behandling av søknad om driftskonsesjon burde avventet behandling av 

reguleringsplan for området. Videre er det svært uheldig at det gis driftskonsesjon for et 

område som er vesentlig større enn det som er foreslått avsatt til råstoffutvinning i revidert 

arealdel av kommuneplanen, og foreslås regulert til steinbrudd og masseuttak i pågående 

områderegulering. Konsesjonsområdet er 91 daa, og foreslått areal til råstoffutvinning i 

arealdelen er ca 30 daa. Areal som per i dag er berørt av tidligere uttak er ca 40 daa.  

 

Konsesjonsområdet grenser til et område hvor det er kartlagt sandfuruskog, vurdert som 

nasjonalt verdifullt naturmangfold. Dette er en naturtype som har blitt mer aktuell de senere 

årene, og selv om gjennomført kartlegging foreløpig ikke framgår i naturbasen er dette et 

relevant hensyn i området. Eventuell forekomst av denne naturtypen i konsesjonsområdet er 

ikke kartlagt, og føre-var-prinsippet burde vært nærmere vurdert her. Videre burde kartlegging 

av naturverdier i området vært gjennomført før tildeling av konsesjon.  
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Kommunen viser også til direktoratets forespørsel vedrørende masseuttak i Ringerike 

kommune, datert 05.10.2017. Her framgår det at direktoratet har behov for mer informasjon fra 

kommunen i forbindelse med saksbehandling av ulike søknader om driftskonsesjon i Ringerike 

kommune. Spørsmålene i brevet omhandler blant annet kommuneplanen og områderegulering 

for Ringerike vannverk Kilemoen. Ringerike kommune svarte på forespørselen 27.10.2017. 

Kommunen stiller spørsmål ved at direktoratet etterspør mer informasjon som grunnlag for 

saksbehandlingen, og parallelt med dette sender forhåndsvarsel om vedtak til tiltakshaver og 

videre brev med vedtak om driftskonsesjon 16.10.2017 – altså før direktoratet har fått 

tilbakemelding på sin forespørsel. Som forvaltningsmyndighet har direktoratet en plikt til å 

sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Her etterlyses mer 

informasjon fra kommunen, uten at det i videre saksbehandling gis tidsmessig rom for å 

inkludere denne informasjonen. Kommunen mottok heller ikke varsel om vedtak om 

driftskonsesjon, og fikk dermed ikke mulighet til å uttale seg om den konkrete utformingen av 

vedtaket.   

 

Kommunen ønsker også å opplyse om at det i forbindelse med områdereguleringen er 

utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan for Ringerike vannverk Kilemoen. 

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

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

disse dokumentene kan ha betydning for direktoratets vurdering i saken, kan direktoratet evt. 

anmode om innsyn.  

 

Kommunens høringsuttalelse og direktoratets vurdering av denne 

Kommunen viser til sin høringsuttalelse i konsesjonssaken, datert 22.08.2017. Kommunen 

konkluderte her med at driftskonsesjon ikke bør innvilges, og var særlig bekymret for 

konflikten mellom drikkevannshensyn og grusuttak. Dersom direktoratet likevel ville gi 

konsesjon, ba kommunen om at konsesjonsområdet og konsekvenser ble nærmere avklart. 

Herunder hvilket område det gis konsesjon for, til hvilket nivå og med hvilke krav og 

forutsetninger. Kommunen mente disse temaene best avklares gjennom en planprosess etter 

plan- og bygningsloven, og at direktoratet ville ha et bedre grunnlag for å vurdere søknad om 

driftskonsesjon dersom det først utarbeides en reguleringsplan for uttaket. Kommunen påpekte 

også verdier knytta til naturmangfold og friluftsliv i området.  

 

Direktoratet vurderte det som hensiktsmessig å ikke sette saken på vent, da det er usikkert når 

kommuneplan og reguleringsplan blir vedtatt. Samtidig påpekes det på direktoratets nettsider at 

det er en fordel at masseuttak har en godkjent reguleringsplan når direktoratet skal behandle 

konsesjonssøknaden. Dette begrunnes slik:  

Arealet for masseuttaket vil då vere klart definert, og viktige omsyn vil vere avklarte på 

førehand. Mellom anna vil krav frå forureiningslovverk og naturmangfaldlova kapittel 

II vere behandla og lagde til grunn i godkjenninga av reguleringsplanen. Dersom 

etterbruk av området er avklart i reguleringsplanen, vil dette kunne verke inn på krav 

om å setje i stand området etter at uttaket er avslutta. Dette kan igjen verke inn på krav 

om å stille økonomiske garantiar for å sikre at det blir gjennomført sikrings- og 

oppryddingstiltak etter minerallova. 

 

I kommentar til høringsuttalelsen minner direktoratet om at tiltakshaver er forpliktet til å følge 

fremtidig arealplan. Kommunen vil her bemerke at dette krever en vurdering av hva som er å 

anse som et igangværende lovlig tiltak som kan fortsette uavhengig av ny plan, og hva som er 
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en vesentlig utvidelse. I denne saken er det uenighet mellom grunneier og kommunen om dette 

spørsmålet.  

 

I vedtaksbrevet påpeker direktoratet flere ganger at driftskonsesjon etter mineralloven ikke 

krav erstatter krav om tillatelse, godkjenning eller konsesjon etter annet lovverk. Dette er en 

viktig presisering, som kommunen også ønsker å understreke. Kommunen anser at det er 

skjedd en vesentlig endring/utvidelse av Støen grusuttak etter innføring av søknadsplikt etter 

pbl. 1995, og at det skulle vært søkt om dette.  

 

Direktoratet minner om at kommunen skal ivareta drikkevannshensyn ved utarbeidelse av 

kommuneplan og reguleringsplaner, jf. drikkevannsforskiften § 26. Drikkevannssikkerhet er et 

overordna hensyn for kommunen, og for Ringerike vannverk Kilemoen ønsker kommunen å 

sikre vannkilden gjennom bruk av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

 

Direktoratet viser til at det er Mattilsynet som fagmyndighet og kommunen som planmyndighet 

som må vurdere om uttaksvirksomhet ved Støen grustak utgjør en fare for forurensning av 

grunnvannskilden. I den sammenheng viser vi til Mattilsynets høringsuttalelse, hvor de som 

fagmyndighet anbefaler at det ikke tildeles driftskonsesjon i det omfang det er søkt om. Videre 

mener Mattilsynet det er uheldige å behandle konsesjonssøknaden før den nye planen er vedtatt. 

Kommunen støtter Mattilsynets anbefaling.  

 

Konsesjonsområdet grenser direkte mot eneste adkomstvei til brønnområdet ved Tjorputten. I 

deler av området er det tatt ut masser tett opp mot veien, slik at det er en bratt skråning fra 

veien og ned i uttaket. Kommunen ba i høringsuttalelsen om at det avsettes en sikringssone for 

å trygge denne veien. Så langt kommunen kan se er ikke dette hensyntatt av direktoratet, og 

dette er også en av grunnene til at vedtaket påklages.  

 

 

 

Med hilsen   
    
Gunn Edvardsen 

kommunalsjef samfunn 

  

   
  Guro Li 

  arealplanlegger 

  guro.li@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi:  

Hæhre Entreprenør AS, Postboks 73, 3371 VIKERSUND, tiltakshaver 

Hans Anton Støen, Vøyen terrasse 29E, 1384 ASKER, grunneier  

Mattilsynet Lokasjon Brumunddal, Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL 

Guttorm Jakobsen, advokat   

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, Ringerike kommune 

Formannskapet, Ringerike kommune 



BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

BANE NOR

Postboks 4350

NO- 2308 Ham

HOLE KOMMUNE JEVNAKER
KOMMUN E

Ringerike
kommune

datert 12.01.17

Planprogrammet for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er behandlet i kommunestyrene i Hole
den 12.12.16, Ringerike den 15.12.16 og i lkesutvalget i Buskerud fylkeskommune den 11.01.17.
Innspill oversendes samlet fra kommunene og fylkeskommunen.

Ordførerne vil med den samla oversendelsen vise at regionen står samlet når det gjelder
gjennomføringen av dette prosjektet. Fylkeskommunen og kommunene samarbeider gjennom felles
regionalt plankontor. Dette er etablert for å imøtekomme de store statlige investeringene, og de
lokale myndighetene ønsker å bygge opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på
sine ansvarsområder. Det legges vekt på at nytten av prosjektet blir best mulig gjennom godt
samarbeid mellom transpo etatene og lokale myndigheter.

Ordførerne forutsetter at prosjektet realiseres i henhold til den fremdri en og prosessen som det er
besluttet. De enkelte innspillene er vedlagt i form av vedtatt protokoll.

Roger Rydberg

Ordfører

Buskerud
Fylkeskommune

Vedlegg:

J . Hansen

/
Ordfører

/ Ringerike kommune

Ordfører

Hole kommune

Protokoll (11.01.17) og saksframlegg, Buskerud fylkeskommune

Protokoll (12.12.16) og saksframlegg, Hole kommune

Protokoll (15.12.16) og saksframlegg , Ringerike kommune

Ordfører

Jevnaker kommune



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til:  HMA, FS og KS 

Fra:  Linda Engstrøm, Areal- og byplanavdelingen 

   

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/2046-21 37579/17 L12 10.11.2017 

Status Sykkelbyprosjektet  
 

1. Sykkelbyavtalen 
Sykkelbyavtalen ble skrevet under i november 2015. De tre partene i avtalen er Ringerike 

kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen. Hensikten med avtalen er at 

partene skal etablere et felles grunnlag og mål for videre arbeid med Sykkelbyen Hønefoss. 

Partene skal bidra med resurser og kompetanse, og arbeide for en felles, langsiktig 

finansiering av arbeidet. Hovedmålsettingen med avtalen er å øke sykkelbruken i Hønefoss 

med 25 % innen 2020. 

 

2. Politiske vedtak - Sykkelbyprosjektet 
I Kommunestyret 28.8.2015 ble det vedtatt at Ringerike kommune skulle inngå 

sykkelbyavtale med vegvesenet og fylkeskommunen, og at det skulle avsettes midler til 

kommunal prosjektleder og kommunal egenandel for prosjekter i Handlingsprogram for 2016-

2019. Midler til prosjektleder og egenandel ble ikke fulgt opp i 2016. Vedtaket om midler ble 

fulgt opp i budsjett for 2017 og i Handlingsprogram for 2017-2020. 

 

3. Organisering 
Arbeidet med prosjekt Sykkelbyen Hønefoss organiseres med en prosjektgruppe som består av 

fagpersoner fra samarbeidspartene. Prosjektgruppen ledes av en prosjektleder. En ansatt i 

areal- og byplankontoret er i 50 % stilling som prosjektleder i 2017. Nytt budsjett for 2018-

2021 skal vedtas i november 2017. Besluttende organ består av en styringsgruppe med 

deltakere fra alle tre samarbeidsparter. Styringsgruppen ledes av representanten fra Ringerike 

kommune som også har rolle som prosjektansvarlig. 

 

4. Sykkelbyprosjektet 2016 
 Samlet trådene og fått oversikt 

 Kompetanseheving – kurser sykkelbynettverket 

 Oppstart av organisering av prosjektet 

 Nettverksbygging – intern og eksternt 

 Søkt statlige tilskudd til sykkelparkering i sentrum, se avsnitt 7. 



 

 

 Søkt tilskudd fra Klimasats – Kommunen fikk ikke tilsagn 

 Arbeid med innspill til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtrafikk 2018-

2021, nå kallet Handlingsprogram for samferdsel 

 Fått sykkelbyprosjekt på nett og i sosiale medier 

 Arbeid med å få inn sykkelbyprosjekt i kommunens budsjett for 2017 

 

5. Sykkelbyprosjekt vår 2017 
 50 % stilling som prosjektleder for sykkelby Hønefoss i kommunalt budsjett for 

2017  

 1 million kr i kommunens budsjett til sykkelbyprosjekt – årlig fra 2017 – 2020 

 Arbeid med endelig organisering av prosjektet 

 Arbeid med innspill til Handlingsprogram for riksveier 2018-2021 (23) 

 Arbeid med å etablere sykkelparkering i sentrum – tilskuddsmidler som ble søkt 

om i 2016, se avsnitt 7.  

 Sykle til jobben kampanjen – 400 deltakere, gratis kommune-samarbeid med 

Ringeriks-Kraft og Kartverket 

 Søkt tilskudd fra Klimasats, se avsnitt 8 – tilsagn for to søknader;  

1. Strategier for klimavennlig byutvikling 

2. Hverdagssykling på Ringerike.  

 Utarbeidet forslag til prosjektplan for 2018 

 

6. Sykkelbyprosjektet høst 2017 
 Arbeide med planlegging og gjennomføring av tiltak 1 og 2 med 

Klimasatsmidlene. Se avsnitt 8. 

 Prøveordning for støtte til innkjøp av el sykkel for privatpersoner i Ringerike – 

Utrede og lage sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser. 

 Utarbeide og sende inn ny søknad til statlig støtte til sykkeltiltak – det ble søkt om 

midler til låsbar sykkelparkering. 

 Arbeide videre med oppføring sykkelparkering i sentrum. Se avsnitt 7. 

 Sykkelvennlig arbeidsplass – arbeide for å få Fossveien sertifisert som 

sykkelvennlig arbeidsplass – Syklistenes landsforenings sertifiseringsordning 

 Planlegging av Sykle til jobben aksjonen 2018  

 Fastsette sykkelbyprosjektets rolle i områdereguleringsplan for Hønefoss 

 Arbeid med uttalelser til høringsutkast til Handlingsprogram for samferdsel og 

Handlingsprogram for riksveier 

 Fullføre prosjektplan for 2018  

 

7. Tilskudd til sykkeltiltak 
Statens vegvesen deler hvert år ut midler til tiltak for økt sykkelbruk til kommuner og 

fylkeskommuner. Ringerike kommune har fått tilsagn på søknaden som ble sendt i 2016 til 

etablering av tre sykkelparkeringer i Hønefoss sentrum. Tilskuddet var på 500 000 kroner. Det 

kreves 50 % i egenandel. Det arbeides nå med gjennomføring av dette tiltaket. I september 

2017 ble det sendt inn søknad om tilskudd på 700 000 kroner til oppføring av låsbar 



 

 

sykkelparkering på bussterminalen og på pendlerparkeringen på Hvervenkastet. Dette krever 

ved tilsagn en egenandel på 50 %.  

 

8. Klimasatstiltak  
I februar 2016 ble det søkt tilskuddsmidler gjennom en tilskuddordning som kalles for 

Klimasats. Det er Miljødirektoratet som gir økonomisk støtte til tiltak som kan bidra til å 

redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunn. Kommunen fikk 

tilsagn på to søknader og kan dermed få midler til to tiltak. Tiltak 1 er tildelt 180 000 kr og 

tiltak 2 er tildelt 320 000 kr. Begge tiltakene krever en egenandel på 50 %. 

1. Strategier for klimavennlig byutvikling: Ringerike kommune har blitt tildelt midler for 
å utarbeide en sykkel- og parkeringsstrategi for Hønefoss. Midlene er tenkt å brukes 
til konsulenttjenester.    

2. Hverdagssykling i Ringerike: Tiltaket er en prøveordning hvor kommuneansatte 
brukes for å teste ut effekten av tilgang til gratis lån av el sykkel og gode fasiliteter 
for syklister. Kommunen ønsker å se om dette kan gi resultater som kan øke 
sykkelandelen blant ansatte. Prøveordningen rettes mot kommunens egne ansatte 
fordi det gir god mulighet til tett oppfølging av tiltaket og god kontroll over 
effektmåling og resultater. Hvis det er et tiltak som har god effekt i forhold til økt 
sykling vil det ha stor overføringsverdi til andre avdelinger i kommunen og til andre 
bedrifter i regionen.  

 

Budsjett 2017 

 

 

Budsjett 2017: 1 million i kommunalt budsjett 

Tiltak 

  

 Tilskuddsgiver  Tilskudd  Egenandel Samlet sum 

til tiltak 

Sykkelparkering  Statens vegvesen  500 000  500 000 1000 000 

Strategier for 

klimavennlig 

byutvikling 

 Miljødirektoratet  180 000  180 000 360 000 

Hverdagssykling i 

Ringerike 

 Miljødirektoratet  320 000  320 000 640 000 

Til sammen   1 million  1 million 2 million 
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UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO

Fylkesutvalget 1/17 11.01.2017

Vedlegg
1 Forslag til planprogram statlig reguleringsplan med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E16

Høring - Forslag til planprogram statlig reguleringsplan
med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E 16

Jernbaneverket har varslet oppstart av statlig reguleringsplan med
konsekvensutredning for detaljregulering for Ringeriksbanen og ny E16 på strekningen
Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Forslag til planprogram er på høring.
Kommunal - og moderniseringsdepartementet er statl ig planmyndighet. Prosjektet har
stor nasjonal og regional betydning. Ringeriksregionen knyttes tettere til
hovedstadsregionen og rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode
vekstmuligheter.

Forslag

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.

2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men be r om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet pågår for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til å
komme med innspill gjenno m hele planprosessen.

3
Fylkesutvalget påpeker at målsettingen må være å få mest mulig persontrafikk på Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk på lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for å kom me frem til best mulige løsninger som bidrar til at målsettingene nås.
Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet



4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 må gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas så sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialo g med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.

5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken måte
anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som blir
påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.

7
Fyl kesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.

8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt på avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.

9
Fylkesutvalget fraråder utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaområdet i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsområde i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Behandling i Fylkesutvalget - 11.01.2017

Hanne Lisa Matt (MDG) fremsatte f ølgende forslag på vegen av MDG:

Planprogrammet avvises og returneres med følgende begrunnelser og innspill:
Miljøpartiet De Grønne er sterkt skeptisk til trasevalget og fremdriften i fellesprosjektet for RB og ny
E16 og vi støtter ikke opp om fellesprosj ektet og framdriftsplanen KMD her fremlegger. Vi er særlig
uenige i samfunnsmål og effektmål av ny E16 i planforslaget. Vi vil ikke bygge ny firefelts motorvei ved
siden av Ringeriksbanen. Dette har vi også gitt utrykk for i vårt vedtak ifm fylkestingssak PS5916
høringsinnspill til NTP (08.06.2016).
Som fylkesrådmannen i denne saken påpeker, så er det normalt slik at utredningsarbeidet startes opp
etter planprogrammet er fastsatt. Utrednigsarbeidet pågår nå likevel for fullt i dette prosjektet.
Tidsfristen e og kravet til framdrift som departementet har lagt opp til i saken må bære en stor del av
ansvaret for dette (se s.9). Dette går bl.a. utover viktige lokale verdier, natur - , klima - , og miljøhensyn og
kvaliteten av utredningene. Planprogrammet som det er presentert nå lever ikke opp til de krav til
innsyn, utsyn og konsekvens en moderne ansvalig og helhetlig bærekraftig samferdselspolitikk bør sette
seg.
Et planprogram er «bibelen» i det videre arbeidet med prosjektet og et fastlagt planprogram kan ikke
s enere forandres. På flere områder gir ikke forslaget til planprogram en fasit på gjennomførelse, men



opplyser at det velges senere i reguleringsplanen. Planprogrammet er presentert i en uforpliktende
form. Alternativene er for mange og for lettvinte i krev ende saker som gjelder miljø, natur, våtmarker
og folks boliger. Det er ikke mulig å unngå enorme lokale skadevirkninger når to samferdselssystemer
brøyter seg gjennom store deler av jomfruelig mark og internasjonale våtmarksområder. Når skaden er
skjedd, er den irreversibel for all tid og kan ikke kompenseres. Vi må gidde å bruke tid på en god
planprosess.
På basis av dette støtter vi ikke vedtakspunkt 1 og 2 i fylkesrådmannens forslag til vedtak i sak PS1/17.
Vi støtter derimot vedtakspunkt 3 - 9 i samme s ak som innspill, samt selve drøftingen og bakgrunnen i
saksfremlegget som påpeker meget viktige aspekter som bør hensyntas i videre planlegging.
Vi viser i tillegg til flere viktige forhold som ikke tas opp i planprogrammet. I kapitel to vises det til
gje ldende statlige føringer, uten at konsekvensene skisseres grundig i planforslaget. Klimaforliket og
Norges ratifisering av Paris - konvensjon pålegger utbyggere å ta klimahensyn. For at slike hensyn skal
være reelle, må klimaberegninger for utbyggingen, både med tunnelbygging, massetransport, bruk av
betong mm presenteres og utredes mot alternativer. Et pilotprosjekt som dette kan ikke være bekjent
av noe annet!
Det er ikke presentert pålitelige beregninger mht. samfunnsnytte og kostnad ved fellesprosjektet. En
rekke nødvendige, men fordyrende konstruksjoner er kommet til og sentrale elementer for
lønnsomheten for Sandvikalinjen er falt bort og forandrer regnstykket. Tap av ikke - prissatte
naturverdier er mye større enn antatt. Jordtapet er betydelig, tap av f rilufts - og skogsområder likeså.
Erstatningsforslag, miljøoppfølgings - plan, avbøtende og kompenserende tiltak med vekt på
naturmanfold, flomsikring og jordvern/jordbruk er fraværende/tvilsomme. En helhetlig vurdering av
berørte økosystemer og arter er ikke avklart. Det er ikke konsekvensutredet hvilke av de 5 berørte
lovene (side 10 - 12) som brytes og/eller må veies opp mot sektorlover. Listen over lover er også
ufullstendig. Løsninger for kryssing av Kroksund og Mælingen mangler. Plassering av massedeponier og
kjøreveier er ikke konsekvensutredet. Antall boliger som berøres er dramatisk og de store psykososiale
utfordringene må belyses. Alt dette må konsekvensutredes, også sett i lys av alternativer som finnes.
Klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må legges til grunn for transportpolitikken og
samferdselspolitiske prioriteringer må gjøres med utgangspunkt i disse. Dette innebærer at tiltak med
størst samfunnsnytte må gjennomføres først. Vi mener at jernbanetiltak og næringstransport er slike.
Dessuten må de ikke prissatte verdiene i mye større grad inngå i hva som defineres
samfunnsøkonomisk lønnsom.
Vi mener utredningene i planarbeidet ikke er godt dekkende og ber derfor KMD om at planprogrammet
går en runde til for å fange opp de store kunnskapshulle ne vi (mf i denne høringsrunden) påpeker. Vi
forutsetter at kommunene, fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med
utredningene og gis muligheter til å komme med innspill gjennom hele planprosessen.

Utsettelsesforslaget fra Matt tatt opp til votering (se avstemming).
Saken gikk til videre behandling.

Viel Jaren Heitmann (Sp) fremsatte endringsforslag på vegne av AP, SP, V, MDG og SV

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og reg ional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fu llt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele planprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig pers ontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget f orventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialog med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forvent er at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p vir ker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
g od tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fylkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som sta tlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkes utvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Os lo og Akershus.

Avstemming

Forslag fremsatt av Matt fikk 1 (MDG) stemme, og falt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 1 og 2 fikk 14 mot 1 (MDG) stemme og ble vedtatt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 3 – 10, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1
Fylkesutvalg et støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de st yrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele pla nprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig persontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dial og med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvil ke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p virker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fy lkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissen e for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bak grunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkesutvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtje rna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Buskerud fylkeskommune
Georg N. Smedhus

f ylkesrådmann

Bakgrunn for saken
Jernbaneverket har i brev av 8. november 2016 varslet oppstart av statlig d etaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16 på
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Samtidig med varsel om oppstart av
planarbeidet er forslag til planprogram på høring. Planavgrensningen fremgår av varsel om
planoppstart.

Høringsfristen er satt til 10. januar 2017. Fylkeskommunen har utsatt frist til 11. januar 2017.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har etablert prosjektsamarbeidet «Fellesprosjektet» for
gjen nomføringen av tiltaket. I saksfremlegget benyttes «Fellesprosjektet» som betegnelse på tiltaket.

Forslag til planprogram er en «plan for planleggingen» og inneholder en beskrivelse av prosjektet, samt
forslag til utredningsprogram som beskriver relevante tema som skal konsekvensutredes. Kommunal og



moderniseringsdepartementet godkjenner og vedtar planprogram ihht. plan - og bygningslovens § 4 - 1,
annet ledd.

Normalt er det slik at utredningsarbeidet startes opp etter at planprogrammet er fastsatt. På grunn av
tidsfristene og kravet til framdrift pågår utredningsarbeidet for fullt. Kommunene, fylkeskommunen og
regionale myndigheter er inneforstått med dette og medvirker i utrednings - og planleggingsarbeidet slik
at framdriften kan opprettholdes. Fellesprosje ktet sørger også for at alle parter er oppdatert og
informert. Dette gjelder også grunneiere og andre som blir berørt av prosjektet.

Planen omfatter 4 - felts motorvei med bruer og kryssløsninger, samt to - spors jernbane med stasjoner
på Sundvolden og Hønefo ss. I forslaget til NTP 2018 - 2029 er prosjektet forutsatt å være bundet og det
er satt av ca. 20,1 milliarder kroner til finansiering av prosjektet. Kostnadene for hele prosjektet er
kalkulert til ca. 26 milliarder kroner.

Det legges til grunn følgende f remdriftsplan:
Arbeid med reguleringsplan frem til vedtak, inkludert offentlig ettersyn og
merknadsbehandling: høst 2018
Planlegging av bygging og kontrahering: 2016 - 2023
Byggeperiode: 2019 - 2024
Åpning: 2024

Forslag til planprogram ble drøftet i regionalt planforum 1. desember 2016.

Forslag til planavgrensning

Varslet planavgrensning er omfattende og vil, når endelig detaljreguleringsplan legges frem, være
annerledes enn det som nå er varslet. Underveis i planarbeidet kan det bli aktuelt med justeringer.
Planavgrensningen må være tilstrekkelig slik at det er mulig å få til et fullt kollektivknutepunkt på
Hønefoss innenfor planområdet.

Forholdet til fylkesveger

Fylkeskommunen er eier av store deler av veinettet i området som blir berørt av fellesprosjektet.
Fylkeskommunen påpeker at følgende forhold må utredes i planarbeidet:

Fysisk berørt veinett, ombygging, oppgradering, forsterking av bruer etc
Trafikkfordeling på veinettet
Omklassifisering

Anleggstrafikk på eksisterende vegnett
Fylkeskommunen mener det må utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken
måte anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som
blir påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

Trafik kanalyser
Det er en forutsetning at trafikken i størst mulig grad benytter ny, trafikksikker E16, og at det ikke blir
lekkasje av trafikk til regionalt og lokalt vegnett. Plassering av kryss og bomstasjoner er en viktig faktor
ved trafikkfordeling. Fylkesk ommunen forutsetter at det benyttes trafikkmodeller og kjøres
trafikkberegninger i forbindelse med kryssplassering og bomplassering, og som verktøy for å synliggjøre
framtidig trafikkbelastning på regionalt og lokalt vegnett.
Fylkeskommunen og kommunene må delta i dette arbeidet, og det blir særlig viktig å koble dette til
arbeidet med områdeplan for Hønefoss og andre planer som må utarbeides som en følge av
Fellesprosjektet.

Det er usikkert hvor stor vekst det vil komme i Ringeriksområdet som følge av ny Ringeriksbane/E16 og
næringsutvikling. Det bør derfor gjennomføres transportmodellberegninger med ulike vekst - scenarier.



Oppgradering av lokale og regionale veger
Fylkeskommunen forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i
form av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av Fellesprosjektet.

Omklassifisering av veger
Fylkeskommunen vil særlig påpeke at det er viktig at all omklassifisering av veger som følge av ny E16
må gjennomføres parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas i byggefasen. Det
forutsettes at det gjøres i tett dialog med kommunene og fylkeskommunene. Dette er svært viktig i det
videre planarbeidet for de berørte vegene, for både kommunene og fylkeskommunen. Avbøtende tiltak
på etterbruk av de omklassifiserte vegene må beskrives.

Fellesprosjektet vil vurdere behov tiltak for å oppnå vannutskifting i Steinsfjorden. Dersom det blir
aktuelt at fylkeskommunen skal overta eksisterende E16 over Steinsfjorden, vil det være en betingelse
av nødvendige tiltak for vannutskifting er gjennomført før en slik overtagelse.

Kollektivknutepunkt

Hønefoss stasjon
Planprogrammet beskriver at løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og
overgang med hens yn til logistikk, effektivitet og bykontekst, skal utredes (side 68). Videre at tilknytning
mellom Hønefoss stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet (side 43).

Fylkeskommunen påpeker at det er svært viktig at planavgren sningen rundt Hønefoss stasjon
inneholder nok areal for å tilrettelegge for ett samlet kollektivt knutepunkt i Hønefoss slik at det blir en
god kobling mellom transportformene tog, buss, sykkel, gående, taxi og bil. Det forutsettes at stasjonen
plasseres s å nær Hønefoss sentrum som mulig. Det må sikres tilstrekkelig med areal i tilknytning til
stasjonen i planavgrensningen slik at funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet ivaretas,
herunder terminal for buss, sykkel - og bilparkering. Det er vik tig at bussterminalen plasseres i god
tilknytning til togstasjonen og nær Hønefoss sentrum. Hønefoss har et stort omland med mye spredt
bebyggelse, derfor må også kapasiteten på bilparkering, inkludert innfartsparkering, ta hensyn til dette.
Arealets stør relse i avgrensningen må være slik at dagens busstrafikk, samt den forventede
trafikkveksten kan sikres en god adkomst til - og trafikkavvikling i forbindelse med stasjonen.

Sundvollen stasjon
Planprogrammet beskriver at det skal gjennomføres et parallello ppdrag med tre arkitektgrupper, for å
få et bredt grunnlag for vurdering av potensial og muligheter for tettstedutvikling på Sundvollen. Det
skal utredes løsninger for at Sundvollen stasjon skal bli et best mulig knutepunkt. I arbeidet inngår
vurdering av kapasitets - og arealbehov for ulike funksjoner for stasjonsområdet, herunder sykkel - og
bilparkering og buss - stopp (side 67).

Fylkeskommunen mener at buss - stopp plasseres inne på stasjonsområdet og ikke langs veg. Dette må
inngå i utredningen. Det må plan legges for en kapasitet for 4 - 6 busser samtidig.

Fremtidig forlengelse IC

En eventuell fremtidig forlengelse IC til eksempelvis Jevnaker, må være basert på markedsanalyse. Det
er viktig at infrastrukturen ved stasjonen muliggjør en slik forlengelse også fo r persontog langs alle fem
grenbaner.

Metode for konsekvensutredning

Fellesprosjektet har valgt å følge Håndbok V712 fra Statens vegvesen og Håndbok JD20 fra
Jernbaneverket, som metode for konsekvensutredning. Det skilles mellom prissatte og ikke prissatt e
konsekvenser. Det prissatte konsekvensene kan måles, eksempelvis midler som går med til investering



som drift og vedlikehold, mens ikke prissatte konsekvenser er naturmangfold og naturmiljø. Metoden
har en del begrensninger når det gjelder å synliggjøre konsekvensene og fylkeskommunen ber om at
departementet vurderer om kravene til konsekvensutredning er tilstrekkelig oppfylt jf. forskriftene.

Kapittel 5 Utredningsprogram inneholder er del tabeller hvor utredningsbehovet er punktvis listet opp.
Fylkesko mmunen vil påpeke at denne opplistingen ikke kan anses som fullstendig i og med det ikke er
samsvar mellom hva som beskrives og hva som er tatt med i opplistingen.

Massedeponi

På grunn av lange tuneller kommer det til å bli et stort overskudd av masser. N oe vil bli benyttet
fyllinger, avhengig av kvalitet kan noe benyttes til andre formål. Resten må deponeres.
Fylkeskommunen vurderer at det med stor sannsynlighet ikke er tilstrekkelig areal innenfor
planavgrensningen til å dekke behovet for massedeponi.

I forslag til planprogram beskrives det at deponiområdene ikke er avklart og må utredes. Med hensyn til
framdriften og forholdet til ulik syn på arealdisponering, anbefaler fylkeskommunen at områder for
massedeponi utredes og planlegges gjennom statlig regu leringsplan. Planarbeidet må skje i nært
samarbeid med kommunene.

Avbøtende tiltak og kompensasjon

I og med at prosjektet legger beslag på store arealer og vil føre til inngrep i store naturområder er det
aktuelt med såkalt økologisk kompensasjon. Det vil si at en vil forsøke å finne andre areal som kan
erstatte tapet av verdifulle naturområder. Kartlegging av areal som kan være egnet for økologisk
kompensasjon er i gang. Det skal også fastlegges en kompensasjonsfaktor dvs. hvor store arealer skal
settes av / kompenseres, eks 1:1 eller et annet forholdstall. Det skal også kompensere for
landbruksareal som går tapt.

Kompensering av tap av naturområder og landbruksareal kan ha store konsekvenser, spesielt for Hole
kommune, dersom slik kompensasjon skal skje lo kalt. Arbeidet med videre vern av naturområder skal
skje etter naturmangfoldloven. Når det gjelder kompensasjon for tapte landbruksområder vil det skje i
form av nydyrking.

Fylkeskommunen forutsetter at arbeidet og prosessene med kompensasjon skjer i et t ett samarbeid
med kommunene.

Forholdet til kulturminner

Automatisk freda kulturminner
Fylkeskommunen har i 2016 gjennomfør arkeologiske registreringer i deler av planområdet etter
bestilling fra Jernbaneverket. Grunnlaget for registreringene har vært en «b åndleggingssone» som
fylkeskommunen har mottatt fra Jernbaneverket. Fylkeskommunen er pr. desember 2016 enda ikke
ferdige med å behandle de funn som er gjort i planområdet og registreringsrapport er enda ikke
ferdigstilt. Fylkeskommunens vurdering av forho ldet til automatisk freda kulturminner gis på grunnlag
av en overordnet vurdering av de funn som er gjort i tillegg til den kjennskap fylkeskommunen har til
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskommunen tar forbehold om at det kan
bl i behov for å gjøre enkelte justeringer i vurderingene når registreringsrapporten skal ferdigstilles.
Fylkeskommunen forventer å kunne oversende resultatene fra årets feltsesong i form av en årsrapport
våren 2017.

Fylkeskommunen har kjennskap til i overka nt av 30 lokaliteter med automatisk fredete kulturminner
innenfor det varslede planområdet, men det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi uttale om
konfliktnivået mellom plan og automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen må derfor
gjennomføre ytterl igere kulturminneregistreringer i henhold til kulturminnelovens §§ 8 og 9.



Trasé for vei og bane på strekningen Høgkastet - Rørvik, område for tunnelinnslag på nordsiden av
Kroksundet, område for vei og bane over Bymoen, og over Mælingen er i stor grad ferd ig registrert.
Fylkeskommunen har i disse områdene registrert 10 nye lokaliteter med automatisk fredete
kulturminner. Varslet planområde i varsel om planoppstart er vesentlig større en den
«båndleggingssonen» fylkeskommunen så langt har arbeidet etter. Pot ensialet for at det finnes
ytterligere automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet på de strekningene som er
undersøkt må anses som høyt. Det vil derfor kunne være nødvendig med supplerende undersøkelser på
disse strekningene.

Fylkeskommunen vil også måtte gjøre registreringer på Sundvollen, ved Kroksundødegården, på
Helgelandsmoen, på Prestmoen, i området rund Styggedalen, på Tolpinrud og ved Ve/Veien.
Potensialet vurderes som spesielt høyt i områder med dyrka mark, og da spesielt i området sør f or
Ve/Veien i Ringerike kommune.

Det varslede planområdet er meget stort og omfatter blant annet influensområder som ikke direkte vil
bli berørt av tiltak eller terrenginngrep. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å registrere hele det
varslede planomr ådet. Fylkeskommunen påpeker at kulturminnelovens § 9 må være oppfylt i hele
planområdet når planen legges ut til offentlig ettersyn, uansett arealformål. Dette gjelder alle
permanente tiltak, men også alle midlertidige anleggsområder, riggområder og andre midlertidige
inngrep. Dette fordi alle slike tiltak vil kunne fjerne eller gjøre uopprettelig skade på automatisk fredete
kulturminner. Et unntak vil være områder som underlegges hensynssoner, uten at det reguleres til et
bestemt arealformål. Slik som for eksempel oppe på tunelltak. Dersom det er planlagt å legge en
sikringssone over tunellene uten at det skal reguleres til et bestemt arealformål vil fylkeskommunen
kunne godta at kulturminnelovnes § 9 ikke er oppfylt i disse områdene. Dersom disse områdene er
planlagt regulert til et bestemt arealformål vil det kunne åpne for ulike typer inngrep som kan komme
til å fjerne eller skade automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen vil da måtte oppfylle
kulturminnelovens § 9 også i disse områdene. Dersom man er nødt til å utføre gravearbeider på
overflaten i forbindelse med etablering av tunell, det såkalte cut and cover prinsippet, vil
fylkeskommunen måtte gjøre registreringer oppe på tunelltaket. Fylkeskommunen antar at dette vil
være mest aktuelt i jordbru ksområdene sør og vest for Vik sentrum i Hole kommune, men også
eventuelle berørte områder på Krokskogen vil måtte undersøkes.

Da planområdet er vesentlig utvidet i forhold til fylkeskommunens tidligere beregningsgrunnlag vil det
kunne medføre at det må settes av mer tid til registreringer en tidligere antatt. Fylkeskommunen vil da
også måtte øke vårt budsjett i forhold til det kostnadsestimatet som tidligere er oversendt til
Fellesprosjektet.

Fylkeskommunen ber om så tidlig som mulig å få tilsendt en ov ersikt over områder som skal reguleres
og dermed undersøkes i henhold til kulturminnelovens § 9, slik at gjennomføring og oppbemanning for
feltsesongen 2017 kan planlegges. Fylkeskommunen minner om at kostnader i forbindelse med
registrering av automatisk fredete kulturminner skal dekkes av tiltakshaver, i henhold til
kulturminnelovens §10.

Fylkeskommunen ber også om så tidlig som mulig å få tilsendt eventuelle tilleggsreguleringer som for
eksempel masseuttak/massedeponi slik at disse kan tas med i planene for kommende feltsesong.

Fylkeskommunen har kun kjennskap til planområdets avgrensning og kjenner ikke til hvordan arealet er
tenkt disponert innenfor planområdet. Kulturminnevernets krav er at enkeltkulturminner ikke skal bli
liggende inne i byggeområde r slik at de kan bli skadet. Dersom Jernbaneverket i sin planlegging ser at
noen av de automatisk fredete lokalitetene blir liggende innenfor plangrensen ber fylkeskommunen om
at lokalitetene legges inn på plankartet. Dersom det viser seg at det vil være m ulig å ta vare på disse
kulturminnene fordi de ligger i områder der det planlagte arealformålet vil være forenelig med vern,
ber fylkeskommunen om at kulturminnene og deres sikringssoner legges inn på plankartet og



underlegges en hensynssone. Det vil her v ære hensynssone d, jf. Plan - og bygningslovens § 12 - 6, sone
for båndlegging etter særlov som er aktuell.

Reguleringsbestemmelsen for hensynssone d må formuleres slik:
"Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger automatisk fredet
kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor disse
sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene".

Dersom de automatisk fredete kulturminnene helt eller delvis ligger inne i områder avsatt til utbygging,
midlertidige anleggs - og riggområder, eller andre formål som ikke er forenelig med vern slik at det er
konflikt mellom reguleringsplanen og det automatisk fredete kulturminnet, må det søkes dispensasjon
fra kulturminneloven for å få t il en utbygging. I hht. kml § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med
behandlingen av reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Kulturminnene må da legges inn på p lankartet som
bestemmelsesområder.

Det vises til kulturminnedatabasen Askeladden for oppdatert informasjon om hvilke kulturminner som
blir berørt av planen.

Automatisk fredete kulturminner fra middelalder
Riksantikvaren er i henhold til Forskrift om fagl ig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven, ansvarlig
for forvaltning av automatisk fredete kulturminner fra middelalder. Det varslede planarbeidet vil kunne
virke inn på restene av et monumentalt gårdsanlegg fra seinmiddelalderen på Storøya i Tyrifjor den.
Anlegget er i dag tolket som en forvaltningsgård underlagt biskopen på Hamar.

Riksantikvaren bemerker at anleggene på Storøya ikke er i direkte konflikt med utvidelsen av E16, og
ligger også utenfor planområdet. Det er likevel viktig at eventuelle vi suelle konsekvenser utredes som
en del av konsekvensutredningen av ny trase for E16. Riksantikvaren anbefaler at tunet på Storøya
brukes som fotostandpunkt for visualisering av konsekvensene for anlegget.

Riksantikvaren understreker at de middelalderske a nleggene på Storøya er av nasjonal verdi og det
forutsetter at det tas tilbørlig hensyn til disse i den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen.

Nyere tids kulturminner
E16/Ringeriksbanen vil medføre store inngrep i omgivelsene, og det er viktig at konsekvensene og
virkningene av tiltaket vil ha blir godt utredet – også de visuelle konsekvensene. Fylkeskommunen ser
det som positivt at kulturmiljø og landskapsbilde er oppført blant temaene som skal utredes i
konsekvensutredningen.

Det er utarbeidet en liste med kilder som skal utgjøre grunnlagsmateriale for utredningsprogrammet.
Hole kommune utarbeider en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Fagrapporten for de
arkeologiske kulturminnene står nevnt, men fylkeskommunen etterlyser at fagra pporten for nyere tids
kulturminner også legges til grunn og føres opp i listen. Arbeidet med fagrapporten for nyere tids
kulturminner er under sluttførelse. Fylkeskommunen bemerker også at Ringerike kommune har
gjennomført en registrering av verneverdige bygninger i Hønefoss som også vil være et viktig
grunnlagsmateriale for konsekvensutredningene. Grunnlagsmateriale oppført i utredningsprogrammet
for kulturmiljø, vil også være relevant i utredningsprogrammet for landskapsbilde.

Fylkeskommunen anbefaler at rapporten om kulturmiljø er tydelig på hva grunnlaget for
verdivurderingene i konsekvensutredningene er basert på.

Nærvirkning, fjernvirkning og barrierevirkning blir her viktig å vurdere. Fylkeskommunen anbefaler at
dette også neves som en del av ut redningsbehovet for i tabellen for temaet kulturmiljø.



Annet
Forslag til planprogram henviser i kapittel 2.2. til arbeidet med Regional plan for kulturminnevern .
Steinssletta - Norderhov er et av kulturmiljøene som foreslås i den regionale planen. Fylkesko mmunen vil
spesielt bemerke at Øya - Stabells gate i Hønefoss også er blant disse kulturmiljøene da dette
kulturmiljøet delvis er innenfor planområdets avgrensning. Dette området er også oppført i
Riksantikvarens NB! - register.

Forslag til planprogram inne holder for lite informasjon for å kunne ta stilling til hvilke verneverdige
bygninger innenfor planområdet som blir berørt av prosjektet. Fylkeskommunen anbefaler at
planleggingen søker å ta hensyn til fredete og verneverdige kulturminner. Det anbefales og så
avbøtende tiltak i de områdene hvor E16/Ringeriksbanen vil komme i de nære omgivelsene til fredete
og verneverdige kulturminner. Her nevnes Helgelandsmoen og Hønefoss spesielt.

Veianlegget og nytt dobbeltspor vil bli svært synlige elementer i landskap et. Ved siden av å vurdere
konsekvensene tiltaket vil ha for kulturminner/kulturmiljø og kulturlandskap i de deler hvor anleggene
blir liggende i dagsoner, ser fylkeskommunen det også som viktig at planarbeidet vurderer
virkningen midlertidige tiltak og ev entuelle deponier vil ha for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap.

Fylkeskommunen anbefaler at det utarbeides gode illustrasjoner slik at det er mulig å ta stilling til
planforslaget. Det bør lages illustrasjoner som viser tiltakets virkning for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap i områder hvor det er store kulturminneverdier og i områder hvor anleggene planlegges
i nærheten av kulturminner.

Friluftsliv

Tiltaket berører mange friluftsområder som er viktige for regionen. Dette gjelder s pesielt i Hole
kommune. Fylkeskommunen vil påpeke at en del av disse områdene som berøres eller går tapt som
følge av tiltaket må inngå i konsekvensutredningen. Fylkeskommunen mener eventuelle
erstatningsområder må utredes som kompensasjonstiltak.

Fylkesk ommunen gjør oppmerksom på at kartlegging av friluftsområder i kommunene er startet opp i
et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen ber om at denne
kartleggingen legges til grunn i planarbeidet.

Forholdet til Regional plan for vannfor valtning

Fylkeskommunen støtter at det i forslag til planprogram er lagt vekt vurderinger av konsekvenser for
vannutskifting, vannkvalitet og naturmangfold i Steinsfjorden. Det er også vesentlig at konsekvenser for
økologisk tilstand i elver, bekker og inn sjøer langs hele strekningen vurderes opp mot de fastsatte
miljømålene i regional plan for vannforvaltning. Dette gjelder særlig for utforming av bruer, kulverter og
utfyllinger i og nær vassdragene, samt under driftsperioden. Fylkeskommunen forutsetter at tiltaket
ikke bidrar til å forverre miljøsituasjonen i vassdragene og peker spesielt på forholdet i Steinsfjorden.

Forholdet til fylkeskommunal eiendom

Fylkeskommunen er berørt av prosjektet som eier av Ringerike Folkehøgskole. Fylkeskommunens
eiendom l igger inntil dagens jernbanetrase på strekningen mellom Hønefoss stasjon og Tolpinrud, og vil
bli berørt av den nye planen ved økt trafikk samt eventuelt utvidet sikkerhetsområde/båndlagt område.

Fylkeskommunen ber om at konsekvenser av tiltaket og som be rører eiendommen forutsettes
kommunisert og drøftet med fylkeskommunen. Det forutsettes at det gjennomføres støyberegninger
iht. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T - 1442/2012 og at resultatene av dette
kommuniseres med fylkeskommu nen, samt hvilke tiltak Jernbaneverket eventuelt skal iverksette.



Andre forhold

Bærum kommune ønsker at det anlegges en stasjon som kan betjene nytt boligområde i Avtjerna -
området. I forslag til planavgrensning og planprogram er det ikke foreslått en ny st asjon her.
Fylkeskommunen vil ikke gå inn for at det planlegges en stasjon her på grunn et stopp her vil øke
reisetiden. Kostnaden med bygging av en stasjon i området vil gå utover totaløkonomien i prosjektet.
Videre vil et nytt boligområder i Avtjerna - omr ådet være i strid med vedtatt areal - og transportplan for
Akershus.

Konklusjon

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalget slutter seg til merknadene som fremkommer i
saksfremlegget.

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalgets vedtak og saksfremlegget ti l sammen utgjør
fylkeskommunens merknader til forslag til planprogram. Kommunal - og moderniseringsdepartementet
bes gjøre endringer i planprogrammet i tråd med fylkeskommunens merknader.

Fylkesrådmannen peker på at planarbeidet skjer i et godt samarbeid m ed kommuner, fylkeskommunen
og regionale myndigheter. Medvirkningen i forhold til grunneiere og berørte parter er også god.
Samarbeid og framdrift er bra innenfor alle tema som er under utredning.

Ringeriksbanen og ny E16 har stor nasjonal og regional be tydning. Reisetiden til Bergen med tog vil bli
redusert med ca. en time. Ringeriksregionen knyttes tettere til hovedstadsregionen og rask og
miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode vekstmuligheter.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rin geriksbanen og E16 – Fellesprosjektet informasjonsside
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

Vedtak i Ringerike kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 15. desember 2016
http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati /Politisk -
styring/sru/#se:mote/moteid:5906/utvalgid:667

Vedtak i Hole kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 12. desember 2016
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Saksframlegg

Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID

John - Morten Landrø 07.12.2016 FA - L12 15/2904

Saksnr Utvalg Type Dato
110/16 Kommunestyret PS 12.12.2016

Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Ve - krysset varsel om oppstart
av planarbeid
Uttalelse til planprogram

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:
Plan - og bygningsloven

Underretning sendes:
Ringerike kommune
Jevnaker kommune
Buskerud Fylkeskommune
Jernbaneverket

Vedlegg:
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E 16: Varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram

Rådmannens innstilling
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole kommune om at broløsningen f or E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvolle n "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosjektet medfører, må utrede s nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i



kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

Kommunestyret - 110/16
12.12.2016 - Møte b ehandling :
Kristin F. Bjella (Sp) fremmet følgende forslag til et nytt punkt "h" i rådmannens
innstilling:
"Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder boligeiendommer,
jordbruk, skogbruk og evt. private veier til bruk i anleggsperioden blir varslet og at
evt. avtaler skrives i god tid."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling ble med forslaget fra Kristin F. Bjella (Sp) enstemmig vedtatt.

VEDTAK - Kommunestyret :
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole komm une om at broløsningen for E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv . 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosje ktet medfører, må utredes nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i
kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

h. Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder
boligeiend ommer, jordbruk, skogbruk, og evt. private veier til bruk i
anleggsperioden blir varslet og at eventuelle avtaler skrives i god tid.

Saksopplysninger
Jernbaneverket varslet i brev datert 8.11.2016, oppstart av detaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning, for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss.



Reguleringsplanar beidet gjennomføres som statlig reguleringsplan med Kommunal - og
moderniseringsdepartementet som planmyndighet.

Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, legges forslag til planprogram på høring.
Høringsfristen er satt til 10.01.2017.

Planprogrammet s kal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Dette iht. pl an - og
bygningsloven § 4 - 1 annet ledd.
Dersom kommunestyret har andre forhold de ønsker å trekke fram i en høringsuttalelse fra
Hole kommune, kan dette fremmes som egne vedtakspunkt.

Vurderinger

Planavgrensning
Jernbaneverket gjorde Hole kommune oppmerks om på at adkomsten til boligområdet
Elstangen vil kunne bli berørt av den anbefalte linja. Det må planlegges ny adkomst til dette
boligområdet. Den varslede planavgrensningen gir ikke rom for dette. Kommunen er ikke
negativ til en utviding av planområdet i dette området, men vil gjøre oppmerksom på at Hole
kommune har varslet oppstart av en kommunedelplan for nye boligområder i samme
området. Denne legges nå ut på høring. Vi ber derfor om at planlegging for ny adkomstveg
samordnes med vegsystemet i forslag til kommunedelplan.

Marka
For Hole kommune er det meget viktig å verne om marka innenfor Markalovens
bestemmelser. Kommunen er kjent med at Jernbaneverket (FRE) vurderer flere alternative
tverrslag og deponiområder både innenfor og utenfor, Marka. For Hol e kommune er det ikke
ønskelig med anleggsarbeider i Marka.

Kommunen vil legge stor vekt på den ressurs som massene representerer og den
samfunnsnytten gjenbruk av massene kan gi. En deponering i Marka for senere gjenbruk, vil
medføre at omgivelsene påvirkes i en lengre periode enn selve tunnelarbeidene.

E16 bruene over Kroksund
Hole kommune viser her til tidligere vedtak i forbindelse med høring av Kommunedelplan for
E16 (SVV) og senere silingsrapporter (FRE), hvor kommunen ba om at E16 - brua legges
lengst mulig sør i Kroksund. Dette ut fra de konsekvenser en ser i driftsfasen og ikke minst i
anleggsfasen, i forhold til bebyggelsen i området og Hole kommunes institusjonsbygg i
Kroksund. (Kommer tilbake til dette senere).

Parallelloppdraget – utfylling i Sundvollbukta til stasjon m.m.
Hole kommune er meget godt fornøyd med at planprogrammet beskriver at det skal
igangsettes et parallelloppdrag for å se på mulig utvikling i området rundt Sundvollen.
Planprogrammet er tydelig på at områder som skal ivaret a funksjoner som naturlig inngår i
stasjonsområdet, skal reguleres som en del av planarbeidet. I området rundt stasjonen ses
det på mulighet for å fylle ut i vannet for etablering av stasjon, samt å kunne legge til rette for
sentrumsbebyggelse nær stasjone n.

Hole kommune ønsker, slik det er beskrevet i planprogrammet, å detaljregulere arealene
utenfor selve stasjonsområdet, slik at kommunen selv kan legge føringene for framtidig



arealbruk her. Men det er av stor betydning at den statlige planen regulerer hele det oppfylte
området slik at kommunen unngår nye utredninger før det kan detaljreguleres og bygges ut.
Det mest naturlige her, slik kommunen ser det, er at områdene utenfor stasjonsområdet
flatereguleres til sentrumsformål.

Høyde på bruene over Kroks und
Jernbaneverket har sett på alternative løsninger for brukryssingen over Kroksund, mht.
høyder. Med den stive horisontal kurvaturen samt det slake stigningsforholdet som
jernbanebrua må ha, vil konsekvensene ved valg av høyde, ha virkninger langt inn mo t Vik.
Kommunen vil påpeke at det er viktig å få belyst den fullstendige konsekvensen av dette.

Gamleveien 2 A (Sundjordet) og 2 B, Hole Bo og Rehab (Hole sykehjem),
Rudsødegården Bolig A og Bolig B
Det ble tidlig i prosessen kjent at to av Hole kommunes bofellesskap, Gamleveien 2A og 2 B,
vil kunne bli direkte berørt av Jernbanelinja over Kroksund. Videre at kommunens sykehjem,
Hole Bo og Rehab, og to bofellesskap for funksjonshemmede på samme tomt, vil være
utsatt for støy og annen uro, både i anleggsfa sen og i driftsfasen.

Brukerne ved boenhetene er sårbare og spesielt utsatt ved ytre påvirkning. Det er derfor helt
sentralt for kommunen at konsekvenser for brukerne ved sykehjemmet og de fire
bofellesskapene, blir grundig utredet både i forhold til anleg gssituasjonen og framtidig
driftsperiode. Det forutsettes her at fagpersoner i kommunen involveres i utredningsarbeidet.

Det må etableres ny lokalisering av bofellesskapene Gamleveien 2 A og 2 B, slik at disse
kan driftes uten ulemper fra anleggsarbeidene, allerede fra oppstart av disse.

Omlegging av kommunal infrastruktur
Hole kommune er fornøyd med at Ringeriksbanen og ny E16 kommer og med de muligheter
dette gir kommunen. Men vi ser også at en slik utbygging medfører stor omlegging av
kommunal infrastru ktur både midlertidig og permanent. Dette vil ha store økonomiske
konsekvenser for kommunens drift, både under anleggsperioden og på lang sikt.

De rent fysiske tiltakene med omlegging av tekniske installasjoner forutsettes det at
Jernbaneverket tar hånd om og bekoster.

K ommunen er ansvarlig for å ivareta kommunens innbyggere og å yte lovpålagte tjenester.
Vi ser allerede nå at det blir behov for styrket bemanning i forhold til omsorgstjenester, både
før, under og i en periode etter, anleggsperioden. I till egg kommer en rekke andre forhold
som eksempelvis økte utgifter ved omlegging av skoleskyss mv.

Hole kommune opplever i dag et stort påtrykk av folk som vil flytte til kommunen. Med
Ringeriksbanen og ny E16 forventer vi at dette vil øke ytterligere. Det vi l kreve store
investeringer både i teknisk og sosial infrastruktur. I en kommune med begrensede
ressurser, vil det være ekstra utfordrende å legge forholdene til rette og yte de lovpålagte
tjenestene.

Hole kommune ser videre at arbeidet med veg og bane et terlater seg et lokalt planbehov for
å knytte tiltakene godt sammen med omgivelsene, herunder lokalt veinett, regulering av
erstatningstomter for institusjonsbygg, næringsbygg og annen bebyggelse som blir berørt av
tiltaket og som må reetableres raskt. Det te ligger ikke til Jernbaneverket å håndtere, men bør
håndteres av kommunen. Som påpekt ovenfor er dette tiltak som er utfordrende for



kommunen både ressursmessig og økonomisk.

Vi kan ikke se at temaet kommunal infrastruktur er omtalt som et utredningsp unkt i
planprogrammet og vil be om at dette tas inn.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge Håndbok V712 (Statens vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Etter vårt syn tar ikke disse
metodene, i tilstrekkelig grad, opp forhold knyttet til de psykososiale sidene av en slik
anleggsgjennomføring. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort
prosjekt som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Her viser vi til
Konsekvensutredningsforskriften, som er tydelig på at slike forhold skal vurderes på lik linje
med annet.

Planprogrammet bør også rydde i roller og ansvar i forhold til spørsmål omkring psykososiale
utfordringer. Hva tilligger Jernbaneverket (state n) og hva tilligger kommunen?

Rekreasjon og friluftsområder
Planprogrammet omtaler utredningsbehovet for nærmiljø og friluftsliv, kap 5.4.3. For Hole
kommune nevnes spesielt Kroksund, Bymoen, Mosmoen og Storelva. Dette er i dag områder
som er mye brukt lok alt, men som også er viktige for hele regionen. Hole kommune vil vise
til at det ligger flere rekreasjons - og friluftsområder innenfor korridoren det nå er varslet
oppstart av regulering for. Flere av disse områdene vil få en vesentlig større betydning i
årene fremover, etter hvert som kommunen vokser og trykket på rekreasjons - og
friluftsområdene øker.

Svendsrud natur og friluftsbarnehage ligger i dag på Bymoen. Her er barna i hovedsak er ute
på baser rundt i området hele dagen. Konsekvensene i forhold til støy og annet, i
driftsperioden vil være vesentlig å få utredet, likeledes hvordan situasjonen for barnehagen
vil bli under anleggsperioden. Planprogrammet må bli tydeligere på dette.

Vi ser at veg og bane kommer til å gjøre store inngrep i "indrefil eten" av kommunens
rekreasjon og friluftsområde på Bymoen og Mosmoen. Det som berøres her vil ut fra
kommunens vurdering vanskelig kunne skjermes på en slik måte at bruks og
opplevelsesverdiene vil kunne bevares. For Hole kommune er det derfor viktig at te maet
nærmiljø og friluftsliv også tas inn i kap. 6 "Særlig avbøtende og kompenserende tiltak".

Lokalt veinett
Den anbefalte linja for vei og bane vil kutte flere fylkeskommunale og kommunale veier. I
tillegg vil det etableres to nye kryss på ny E16 i komm unen som medfører at
hovedadkomstene til kommunesenteret og andre tettsteder endres. For Hole kommune er
det vesentlig at det interne veinettet blir opprettholdt på en god måte. For å finne de mest
hensiktsmessige trafikkårene i framtidig situasjon, bør de t gjennomføres en
trafikkmodellering. Kommunen må her involveres, og kan bidra med informasjon om
framtidige utbyggingsområder. Sammen med dette bør det ses på hvor framtidig gang - og
sykkelvegnett bør legges.

Det er tidligere nevnt at dagens E16 kan bli omklassifisert til fylkesveg. Dette må håndteres
tidlig i planprosessen slik at kommunen kan legge til grunn riktig vegklasse ved
omreguleringer langs dagens E16. Dette er spesielt viktig gjennom kommunesenteret Vik og



tettstedet Sundvollen, hvor det er ak tuelt med fortetting av dagens bebyggelse.

Kryss

Dagens kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør innlemmes i den
statlige planen. Dette krysset er i dag en begrensende faktor i forhold til videre utbygging i
Sundvollen. Ved at Sundvollen stasjon blir et kollektivknutepunkt vil trafikkforholdene og
kryssløsningen(e) her være vesentlig å få utredet. Tiltak for utbedring her må legges inn i
den statlige planen. Dette vil ha stor betydning for funksjonaliteten til
stasjonen/kollektivknutepunk tet.

Kommunen er av den klare oppfatning at det må etableres større kapasitet i krysset tidlig i
perioden, for å legge til rette for utviklingen i Sundvollen - området så snart som mulig.

Lokal utvikling

Planprogrammet åpner for at Jernbaneverket sammen med kommunene skal se på
muligheten for utvikling, spesielt i områdene rundt stasjon, kollektivknutepunkt og kryss.

For Hole kommune er det i tillegg viktig å se på hva skjer med dagens E16 gjennom Vik.
D enne ligger i dag som en stor barriere mellom kommunesenteret og Steinsfjorden. Med
dagens E16 som en fylkesvei vil det kunne være mulig å redusere barrierevirkningen, og å få
åpnet Vik mot fjorden. Planprogrammet må si noe om hvordan denne prosessen kan f ølges
opp, som for eksempel en mulighetsstudie som kommunen kan benytte senere ved
transformering/detaljregulering av området.

Massedeponier – statlig plan

Hole kommune ønsker å være tydelig på at alle deponier og anleggsområder skal reguleres
før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at lokalisering av deponiområdene ikke er avklart
og at dette vil komme som tilleggsreguleringer. Hole kommune er en kommune hvor
verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift på prosjektet vil kommunen anbefale at alle reguleringsplaner som har betydning for
prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Medvirkning

Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Hole kommune
er opptatt av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene.



Vider e er Hole kommune opptatt av å kunne delta aktivt i den videre planprosessen både fra
politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor være tydelig på dette og angi en
fast frekvens på informasjonen, spesielt til politisk nivå gjennom hele prosjek tperioden.

Prosess for å se på regulering av midlertidige anleggsområder for permanent
etterbruk.

Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Hole kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om muli g etterbruk av
disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og gjerne at det i den statlige planen
avsettes framtidig arealformål.

Annet

I kapittel 5 er det ikke alltid samsvar mellom beskrivelse i tekst av utredningsbehov og i
tabeller med utred ningsprogram. Her mener Hole kommune at dette må samordnes, slik at
det klart fremgår hva som skal utredes i neste fase.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at høringsuttalelsen over sendes Jernbaneverket.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-90  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 160/16 

 

Saksprotokoll - Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det 

forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 15.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo endring i heading i saken til: Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 

Skaret.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

Anders Bråten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 8: 

«8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på 

samme nivå som før utbygging.»   

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

«Siste setning i punkt 5 strykes.» 

  

Inger Kammerud (H) – tilføyelse til pkt 6: 

«Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.» 

 

 

Avstemming: 

Anders Bråtens forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt 

 

Inger Kammerud sitt forslag til tilføyelse i pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dag Henaug forslag ble vedtatt mot tre stemmer Runar Johansen (H), Tor Bøhn (Frp) og 

Arnfinn Holten (Krf) 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt ovennevnte endringer ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

 

Ordførers forslag til endring i heading ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – følger protokollen.   

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 1534 - 89 Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Forslag til vedtak:

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike
kommune til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra
regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften
opprett holdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker
en fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC - stasjonene, som må
inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til
dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Tiknytning mellom IC - stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig
del av planarbeidet og det bør unngås å skape f lere knutepunkt eller barrierer mot
sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle
konsekvenser på veinett et må belyses og beskrives. Dette gjelder også forbindelse
mellom Helgelandsmoen og Hvervenmoen.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye
alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med
kjøp av eie ndommer.

Sammendrag
I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet. Foreliggende



saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune til pl anprogrammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen.

Bakgrunn
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss (Fellesprosjektet) for statlig
reguleringsplan med konsekvensutredning, har utarbeidet forslag til planp rogram som er lagt
ut på høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelser 10.januar 2017.
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 30.8.2015 bedt Jernbaneverket og Statens
vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planle gging av E16
Skaret – Hønefoss. Senere, i brev fra Samferdselsdepartementet av 28.4.2016, er det meldt at
E16 på strekningen fra Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) skal planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med en felles reguleringsplan.
Jernbaneverket er tiltakshaver på vegne av Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Pl anprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal - og
moderniserings - departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

I denne saken er det lagt opp til å benytte saksfremstillingen og vedtak som innspill til
planprogrammet fra Ringerike kommune. Det legges også opp til en felles oversendelse fra
Regionen og Buskerud Fylkeskommune.

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer i Regionen. Derfor
bygger lokale myndigheter opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidl er på
sine ansvarsområder og i samarbeid med transportetatene.

Forholdet til overordnede planer, rammer, forutsetninger og premisser
I planprogrammet beskrives statlige rammer, forutsetninger og premisser for planleggingen
av bane og vei i kapittel 2 og 3 (vedlegg 1).

I etatenes forslag til NTP 2018 – 2029 er Ringeriksbanen og E16 prioritert. Ringeriksbanen
ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet også.

Fremdrift
Det er viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften opprettholdes. Det vil si
byggestart er i 2019 og ferdigstillelse i 2024 slik det er lagt opp til i planprogrammet. Det er
lagt opp til vedtak av reguleringsplan vår/sommeren 2018. Midler til grunnerverv bør om
mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendommer.

InterCity og knutepunkt
Ringerike er svært fornøyd med å få InterCity - stasjon i Hønefoss. Hønefoss vil være
knutepunkt for til sammen fem baner etter at ny Ri ngeriksbane er bygget, og vil da være en
av landets mest komplekse knutepunkt. For at det skal skapes et størst mulig kundegrunnlag
og være en størst mulig kobling med sentrum, er det viktig å se byplanlegging i
sammenheng med fellesprosjektet. Arbeidet me d byplan og planprogram i forbindelse med



dette er startet opp, og vedtak om oppstart og høring av planprogram vil foregå i starten av
2017.

Et fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning med terminal, vil være
nødvendig for å unngå flere knut epunkt. Dette vil være en fordel for at kundegrunnlaget skal
være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for denne planfasen, står det at i
det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, taxi, sykkel og
gående sikr es på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for utveksling av
reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av et samlet
og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i fo rhold til
matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet.Løsningen
for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de tekniske
løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss
stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet står det at ulike stasjonsfunksjoner
skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering eller
sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning
mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til
fellesprosjektet. Det skal gjøres en utredning av potensiell byutvikling nær stasjonen, som
vil være Jernbaneverkets innspill til fremtidig byutvikling rundt en ny stasjon i Hønefoss.
Mulige løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og byttepunkt
med hensyn til logistikk, effektivitet og bykontekst skal utredes. Stasjonen og nødvendige
tilhørende områder til funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet skal reguleres
som en del av planarbeidet. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig
utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.

Landbruk
Vei og banetraseen går gjennom de beste jordbruksområdene i Norge både med tanke på
jordkvalitet og klimatiske forhold. Det er et stort potensiale for nydyrking i nærheten av
traseen. Det er valgt en trasé som beslaglegger betydelig mindre enn alternativene. Ringerike
vedtok i 2015 å s tøtte traseen blant annet fordi forslaget viser at det på en balansert måte kan
tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv
ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.

VA - infrastruktur og rørledninger
Det må vurderes og kartlegges konsekvenser som berører VA - infrastrukturen.

Rekreasjon, friluftsområder og hensyn til barn og unge
Ringerike har store arealer og potensiale for å lage nye stier og tilrettelegge for turområder.
Det bør vektlegges sammenhengend e løyper og etablering av manglende ledd i et
sammenhengende turnettverk. Det forutsettes at dette også ses på i videre prosesser i
samarbeid med kommunen.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge håndbok V712 (State ns vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Det kan se ut til at disse metodene
ikke tar opp forhold knyttet til de psykososiale sidene ved en slik anleggsgjennomføring i
tilstrekkelig grad. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort prosjekt
som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Konsekvensutredningsforskriften tilsier
at slike forhold skal utredes.



Massedeponier – statlig plan
Alle deponier og anleggsområder skal reguleres før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at
lokalisering av deponiområdene ikke er avklart og vil komme som tilleggsreguleringer.
Verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift til prosjektet, vil kommunen anbe fale at alle reguleringsplaner som har betydning
for prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Vedtaket i kommunestyret for E16 korridoren den 31.10.13:
1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak p å
valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16
Skaret – Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning og
danner godt nok grunnlag for videre planlegging.
3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at det
har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er sannsynlig at et
meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.
4. Ringerike ko mmune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, og
vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til Fylkesmann. Dette for
at den skal videresendes til departementet slik at endelige planvedtaket skal fattes av
de partementet.
5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært A12b
med lang tunell.
6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at alternativ
A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en løsning med rød
trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé.

Kommunestyret gjorde 22.05.14 følgende vedtak om stasjonslokalisering:
1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering.
2. Kommunes tyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av de
antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om å
arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon,
Hverven moen og Tolpinrud.
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens
vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til
vestkorridoren og strekningen Sandvika - Hønefoss både hva gjelder E 16 og Ringeriksbanen.
Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefossområdet både sees i en helhetlig, og
nasjonal sammenheng.
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle holdeplasser
i tillegg til stasjonsområde n år planleggingen og forholdet mellom E 16 og Ringeriksbanen
er nærmere avklart, høsten 2014. Det legges til grunn at kommunestyrets beslutning om
plassering av fremtidig stasjonsområde herunder eventuelle holdeplasser kan fattes når
linjeføringene er nærme re avklart.

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet
den 26.03.15 slik:
1. Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverke t (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet
har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til utredningene:



2. Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn ti l
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging
av Ringeriksbanen og ny E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snar est meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i k ommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt
nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen for venter at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune er svært fornøyd med at staten gjør så store investeringer i kommunen og
regionen. I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet datert den 31.08.15, har departementet
forventninger til lokale myndigheter med bakgrunn i at de svært store statlige investeringene.
Det forventes at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten
av prosjektene blir best mulig.Regionen har blant annet etablert felles plankontor for å
imøtekomme disse forv entningene. Ringerike kommune rigger seg for vekst og utvikling.

Medvirkning
Høringsperioden for planprogrammet varer frem til 10.01.17. Medvirkning og informasjon
er beskrevet i kapittel 7 i planprogrammet. Det legges opp til jevnlige møter med
kommunene administrativt slik at det er involvering og medvirkning i enhver prosess. Tabell
7 - 2 viser opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen. Dette gjelder politikere,
regionale og statlige myndigheter, berørte parter og allmennheten. I tillegg til dette kan det
være behov for egne møter med kommunestyret eller komiteer ut over åpne møter med
allmennheten.

Det er sendt ut eget høringsbrev til grunneiere, naboer, berørte myndigheter og
organisasjoner. Høringsfrist er satt til 10.01.17. Forslag til planprogram er gjort tilgjengelig
på kommunenes sider, jernbaneverkets sider og annonsert i avis. Planprogrammet er også
tilgjengelig i Hole Herredshus, Hole bibliotek, Ringerike rådhus og hos Plan - og
bygningstjenesten i Kommunegården i Bærum. Det er avholdt åpne møter og åpne
kontordager i kommunene. Berørte parter og andre vil kunne sende innspill direkte til
Jern baneverket i tillegg til at kommunen sender et samordnet innspill.



Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Ringerike
kommune er opptat t av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene, og aktivt i
den videre planprosessen både fra politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor
være tydelig på dette og angi en fast frekvens på informasjonen.

Prosess for å se på re gulering av midlertidige anleggsområder for permanent etterbruk
Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Ringerike kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om mulig
etterbruk av disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og at det i den statlige
planen avsettes framtidig arealformål.

Prinsipielle avklaringer
Samferdselsdepartementet har i eget brev (vedlegg 2) gitt Jernbaneverket og Statens
vegvesen oppdraget å planlegge fellesprosje ktet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Siden ble strekning Skaret -
Høgkastet skilt ut som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen (vedlegg 3)

Rådmannens vurdering
Planprogrammet er i hovedsak godt skrevet. Det er viktig for prosessen at fremdriften
opprettholdes slik det er lagt opp til. For Hønefoss vil det være vesentlig at det lages ett
fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning. Plangrensen må være romslig nok
til det te, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Kryssplassering og utforming vil kunne påvirke byen og trafikkbilde. Trafikkmodeller med
ulike scenarier vil kunne gi et godt bilde av de beste løsningene.

Vedlegg
Forslag til planprogram 07.10.16
Høringsbrev
Rapporter og planer legges ut p å jernbaneverkets hjemmeside :
www.jernbaneverket.no/Ringeriksbanen

Ringerike kommune, 07.12 .2016



Tore Isaksen

rådmann

Av delingsleder areal - og byplan: Grethe Tollefsen
Leder MOA:Heidi Skagnæs

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen
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Arkivsaksnr.: 17/78-6  Arkiv: Q12  

 

Sak: 7/17 

 

Saksprotokoll - Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) - innspill  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23).  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Arkivsaksnr.: 16/3882-2   Arkiv: Q13 &38  

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og 

kollektivtransport 2018-2021  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal 

utarbeides ett handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for 

perioden 2018-2021. Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres 

på fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både 

infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

 

Beskrivelse av saken  

Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør grunnlaget for prioriteringer av infrastrukturtiltak i 

handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan for Buskerud utgjør 

grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. Den aktualiserte 

fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men legger 

større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg 

vektlegges vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som 

følge av vær og klima. 

 

Fylkeskommunen opererer med to ulike budsjetter, derfor ønskes to ulike typer av innspill 

til handlingsprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 



For å svare ut fylkeskommunens ønsker om to ulike typer av innspill til prosessen med 

handlingsprogrammet, har rådmannen utarbeidet et notat som kort beskriver de viktigste 

samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 

kommunene/kommuneregionene. Se vedlegg 1. 

 

Og det er laget en tabell med oversikt over forslag på prioriterte infrastrukturtiltak i 

kommunene og kommuneregionene. Se vedlegg 2.   

 

Innspillene kan gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommunene i regionen. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1 Samferdselsutfordringer 

2 Tabell 

3 Ringerike kommunes innspill til NTP, Saksframlegg fra møte 28.04.16 

4 Ringerike kommunes innspill til NTP, protokoll, datert 28.04.16 

5 Brev fra BFK 

6 Epost fra BFK 

7 Aktualisert fylkesvegstrategi 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 



1) 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 utbedr inger 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 knutepun ktet for kollektivt forflyttes . I stedet for pendlerbusser
mot Oslo vil bussene gå mot I C - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via
Hvervenm oen vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.

b) Trafikksikkerhe t

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 – H vervenkastet ( 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 b uss, 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 op p vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for det i planen slik at dette kan
gjennomføres når planleggingen er ferdig.

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 påE16 retning Sandvika som skal igjennom betydelig oppgradering.



Fv. nr. Beskrivelse av tiltak Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til
aktualisert
fylkesvegstrategi

Prioritet

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 F3: Fra Åsbygda til kommunegrensen
er det behov for å øke framkommelighet og
sikkerhet for myke trafikanter.

2

Fartsreduserende
tiltak.

Delmål F3 : Gang - og sykkel krysser fv. 241
mellom Veset rud 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

Ga ng - og sykkelvei. Delmål F3 : Strekningen er i stort behov for økt
framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

2

Busslommer . Delmål F3 og F4 : Strekningen er 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.

3

Fv. 163 Gang - og sykkelvei . Delmål F3 : 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 F3 : Trafikksikkerhetstiltak for Nedre
Auren gårdsbarnehage.

2

Utbedring av
skolevei .

Delmål F3 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 pga. hålke og dårlig sikt.

1



Fv. 181
Hvalsveien

Gang - og sykkelvei . Delmål F3 : Strekning som er i stort behov for
økt framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

2

Fv. 178 Gang - og sykkelvei. Delmål F3 : 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 st ore 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 (Gummikrysset) 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
lan gs fv. 35 mot Hvervenkastet.

Ny bru / bruløsning;
Bybrua og
Kvernbergsundbru.

Delmål F5, F3, F4, M1 og M4 :
Kvernbergsundbru og Bybrua er i stort behov
for bedre gang og sykkelløsninger. Hønefoss er
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.
(Se rapporter for myke trafikanter
http://ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig -
og - eiendom/Plansaker/Utredninger - og -
analyser/Myke - trafikanter/ )

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 M4 : 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 å gå utenfor tettbebygget
bol igområde på Helgelandsmoen. Det bør
vurderes en ny vei mot Hvervenkastet / Hønen
prim ært , og 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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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Innspill fra kommuner og kommuneregioner til tiltak i 

handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-

2021

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal utarbeides ett
handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for perioden 2018-2021. 
Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres på fylkesvegnettet og for 
kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

Avgjørelsen om å utarbeide ett felles handlingsprogram for både fylkesveger og kollektivtransport, tar
utgangspunkt i innspill fra arbeidsseminaret i mai 2016. Det innspillene fra seminaret i hovedsak la 
vekt på var ulikheten mellom by og distrikt, der det i byområder bør legges større vekt på tiltak for 
sykkel, gange og kollektiv. I tillegg ble det understreket viktigheten av å se de ulike transportmidlene 
og tiltak i sammenheng, for å bedre kunne utnytte tilgjengelige ressurser og nå overordnede 
målsettinger.    

På bakgrunn av overordnede føringer og innspill fra arbeidsseminaret vedtok Hovedutvalg for 
samferdselssektoren forslaget til aktualisert fylkesvegstrategi 2014-2023 på hovedutvalgsmøte den 
15.06.16. Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør dermed grunnlaget for prioriteringer av 
infrastrukturtiltak i handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan Buskerud utgjør 
grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. 

Hovedtrekk i aktualisert fylkesvegstrategi
Den aktualiserte fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men 
legger større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg vektlegges 
vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som følge av vær og klima. 

Innspill til handlingsprogrammet
Selv om det nå utarbeides ett felles handlingsprogram, opererer fylkeskommunen fortsatt med ulike 
budsjetter.  

Se adresseliste bak

Vår dato: 14.06.2016 Vår referanse: 2016/1050-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Ine Gjellebæk, tlf. 32 80 87 25

SAMFERDSELSAVDELINGEN
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Vi ønsker derfor to ulike typer av innspill til handlingsprogrammet: 
1. En beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for

kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene. 
2. Innspill på prioriterte infrastrukturtiltak i kommunene og kommuneregionene. Innspillene kan 

gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommuneregionene. 

Frist for innspill fra kommuner/kommuneregioner settes til 3. oktober 2016.

1) Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen
For at vi bedre skal kunne se de ulike transportmidlene i sammenheng, ønsker vi en beskrivelse av 
kommunen/kommuneregionens samferdselsutfordringer på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 
kommunen/kommuneregionen. Dette omfatter både drift av kollektivtilbudet og infrastruktur for alle 
trafikantgrupper (sykkel, gange, kollektiv og bil) på fylkesvegnettet. 

Beskrivelsen bør være på et overordnet nivå. Beskrivelsen kan gjerne være kortfattet/i stikkordsform.

2) Prioriterte infrastrukturtiltak i kommunen/kommuneregionene
Fylkeskommunen har begrenset med midler til nye infrastrukturtiltak, og det er flere større bindinger 
inn i perioden 2018-2021. Vi ber derfor om tilbakemeldinger på de prioriterte infrastrukturtiltak og
prosjekter i hver av kommunene/kommuneregionene. Vi ber om at infrastrukturtiltakene begrunnes 
og at den aktualiserte fylkesvegstrategien legges til grunn for innspill. 

Eksempler på infrastrukturtiltak er både forfallsinnhenting, utbedring av vegnett, rasteplasser, 
trafikksikkerhetstiltak for alle trafikanter, holdeplasser, fremkommelighetstiltak for gang, sykkel og 
kollektiv, gang- og sykkelveger, universell utforming, innfartsparkering, 

Vedlagt følger et skjema som vi ønsker at dere benytter når dere sender inn deres innspill til 
infrastrukturtiltak. 

Fylkeskommunen har ansvaret for hele Buskerud, og er opptatt av regional utvikling. Det vil derfor 
være en fordel om kommunene i kommuneregionene samarbeider om sine prioriteringer. 

Med vennlig hilsen

Gro Ryghseter Solberg Ine Gjellebæk

Samferdselssjef samferdselsrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Vedlegg
1 Aktualisert fylkesvegstrategi
2 Skjema for innspill

Adresseliste:
Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen
Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 Lampeland
Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 Flå
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol
Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 2889 3560 Hemsedal
Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse
Hol kommune Ålmannsvegen 8 3576 Hol
Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE
Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg
Krødsherad kommune 3536 Noresund
Lier kommune Postboks 205 3401 Lier
Modum kommune Postboks 38 3371 Vikersund
Nedre Eiker kommune Postboks 399 3051 Mjøndalen
Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 Nesbyen
Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 Rødberg
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Rollag kommune 3626 Rollag
Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken
Sigdal kommune 3350 Prestfoss
Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND
Regionrådet for Hallingdal Torpomoen 27 3579 TORPO
Rådet for Ringeriksregionen Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Kongsbergregionen Postboks 115 3602 KONGSBERG
Region Vestviken Røyken kommune, Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN
Regionrådet for Midt-Buskerud Krødsherad kommune 3536 NORESUND
Rådet for Drammensregionen engene 1 3008 DRAMMEN
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
Ungdommens fylkesting 
v/ungdomskontakt
Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede
Eldrerådet i Buskerud
Ål kommune Torget 1 3570 Ål
Brakar as Bragernes torg 1 3017 DRAMMEN
Gerd Eva Volden Mølleveien 17 3490 KLOKKARSTU

A
Ståle Sørensen Eikelia 13 3039 DRAMMEN
Olav Skinnes 3535 Krøderen
Anne Sandum Åsliveien 10 3525 HALLINGBY
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Helene Bøsei Olsen Klokkerlia 24 3531 KROKKLEIVA
Shoaib Karim Naeem Kvernveien 15 A 3043 DRAMMEN
Terje Vegard Kopperud Skogerveien 17 3041 DRAMMEN
Hege Irene Fossum Rudvangveien 22 A 3530 RØYSE
Dag Fjeld Edvardsen Skogerveien 32 3041 Drammen
Eilev Bekjorden 3624 Lyngdal i 

Numedal
Torhild Helling Bergaplass Øvre-Ålsvegen 274 3570 Ål



Fra: Ine Gjellebæk [Ine.Gjellebek@bfk.no] 

Til: Statens vegvesen Region Sør [firmapost-sor@vegvesen.no]; Anne Sandum 

[anne.sandum@bfk.no]; Dag Fjeld Edvardsen [Dag.Fjeld.Edvardsen@bfk.no]; Eilev Bekjorden 

[eilev.bekjorden@bfk.no]; Gerd Eva Volden [gevolden@frisurf.no]; 

'havard@kongsbergregionen.no' [havard@kongsbergregionen.no]; Hege Irene Fossum 

[Hege.Fossum@bfk.no]; Helene Bøsei Olsen [Helene.Bosei.Olsen@bfk.no]; 

'hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no' 

[hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no]; 

'hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no' 

[hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no]; 'jan.erik.lindoe@regionvestviken.no' 

[jan.erik.lindoe@regionvestviken.no]; 'kommunepost@drmk.no' [kommunepost@drmk.no]; 

Krødsherad Kommune [krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no]; Olav Skinnes 

[Olav.Skinnes@bfk.no]; 'post@flesberg.kommune.no' [post@flesberg.kommune.no]; Nedre 

Eiker Kommune [post@nedre-eiker.kommune.no]; 'post@nore-og-uvdal.kommune.no' 

[post@nore-og-uvdal.kommune.no]; Øvre Eiker Kommune [post@ovre-eiker.kommune.no]; 

Sigdal Kommune [post@sigdal.kommune.no]; Flå Kommune [postmottak@flaa.kommune.no]; 

Gol Kommune [postmottak@gol.kommune.no]; Hemsedal Kommune 

[postmottak@hemsedal.kommune.no]; Hol Kommune [postmottak@hol.kommune.no]; Hole 

Kommune [postmottak@hole.kommune.no]; Hurum Kommune 

[postmottak@hurum.kommune.no]; Kongsberg Kommune 

[postmottak@kongsberg.kommune.no]; Lier Kommune [postmottak@lier.kommune.no]; Nes 

Kommune [postmottak@nes-bu.kommune.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no]; Rollag Kommune [postmottak@rollag.kommune.no]; 

Røyken Kommune [postmottak@royken.kommune.no]; Ål Kommune 

[postmottak@aal.kommune.no]; 'regionraadet@hallingdal.no' [regionraadet@hallingdal.no]; 

Rina Kamilla Yamamoto [Rina.Kamilla.Yamamoto@bfk.no]; Rita Starup Andersen 

[rita.starup@bfk.no]; Rita Starup Andersen [rita.starup@bfk.no]; 

'servicetorg@modum.kommune.no' [servicetorg@modum.kommune.no]; Shoaib Karim Naeem 

[Shoaib.Karim.Naeem@bfk.no]; Ståle Sørensen [stale.sorensen@bfk.no]; 

steinar.valset@drammen.kommune.no [steinar.valset@drammen.kommune.no]; Terje Vegard 

Kopperud [Terje.Kopperud@bfk.no]; Torhild Helling Bergaplass [Torhild.Bergaplass@bfk.no] 

Kopi: Linda Engstrøm [Linda.Engstrom@ringerike.kommune.no]; 

'Bente.Stoa@royken.kommune.no' [Bente.Stoa@royken.kommune.no]; Erling Stein Aass 

[erling.aass@bfk.no]; Gro Ryghseter Solberg [Gro.Ryghseter.Solberg@bfk.no]; Gunnar 

Haugerud [Gunnar.Haugerud@bfk.no]; Kjerstin Spångberg [Kjerstin.Spangberg@bfk.no]; 

Ingvild Seljegard [Ingvild.Seljegard@bfk.no]; 'tine.svensen@vegvesen.no' 

[tine.svensen@vegvesen.no] 

Sendt: 24.06.2016 12:39:52 

Emne: Innspill fra kommuner og kommuneregioner på tiltak i handlingsprogram for fylkesveger 

og kollektivtransport 2018-2021 

Vedlegg: image001.jpg; Innspill fra kommuner og kommuneregioner til tiltak i 

handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021.pdf; Aktualisert 

fylkesvegstrategi.PDF; Skjema for innspill.pdf 

INNSPILL PÅ TILTAK TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT 2018-
2021 



Vedlagt følger invitasjon til å komme med innspill på tiltak til handlingsprogrammet for 
fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. Vi vil tydeliggjøre at vi ber om innspill på 
infrastrukturtiltak for alle trafikantgrupper, både sykkel, gange, kollektivtransport og veg.  

Vi oppfordrer kommunene i kommuneregionene til å samarbeide om sine prioriteringer. Mer 
informasjon står i brevet, og vi ønsker at vedlagt skjema benyttes ved innsendelse av forslag til 
tiltak. I tillegg ber vi om en kort beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på 
fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene.  

Vedlagt ligger også aktualisert fylkesvegstrategi som ved vedtatt på hovedutvalgsmøte for 
samferdselssektoren 15.06.16. 

Minner om at fristen for å sende inn innspill er 3. oktober 2016.  

 
Med vennlig hilsen 
Ine Gjellebæk 
Samferdselsrådgiver 
 
…………………………………………………………  
direkte: 32 80 87 25 
mobil: 97 66 66 85  
web: www.bfk.no    
………………………………………………………… 
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N otat

Samferdselsavdelingen

V år dato 26 .02.2016
Vår referanse 2012/100 - 19
Vår saksbehandler Ine Gjellebæk, 32808699

Strateginotat som grunnlag for Handlingsprogram fylkesveger
2018 - 2021

Innledning
Nåværende handlingsprogram for fylkesveger er vedtatt for periode 2014 - 2017. Allerede nå
starter arbeide t med et nytt handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2018 - 2021. Det legges
opp til vedtak høsten (november) 20 17.

Styringsdokument for handlingsprogrammet er gjeldende fylkesvegstrategi 2014 - 2023. Siden
fylkesvegstrategien ble utarbeidet, har det i midlertid kommet endringer i flere overordnede
føringer samt nye vedtak i Buskerud fylkeskommune. Dette gir behov fo r enkelte endringer i og
tilføyelser til gjeldende styringsdokument et .

Fylkesvegstrategi 2014 - 2023 - hovedtrekk
Fylkesvegstrategien definerer tre hovedmål og understreker at disse tre skal ha lik prioritet. De tre
hovedmålene går på framkommelighet, tra fikksikkerhet og miljø. Under hvert av hovedmålene er
det formulert flere delmål som igjen inneholder en vedtatt strategi . Delmålene definerer hva som
skal prioriteres for å nå de formulerte hovedmålene , og strategien beskriver hva som skal gjøres .

Da fylkesvegstrategi 2014 - 2023 ble vedtatt, ble forfallsinnhentingen på fylkesvegene gitt et
spesielt fokus, med mål om at mest mulig av etterslepet skulle bli tatt igjen i løpet av perioden.
Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017 bygger på denne prior iteringen.

Vedtatte mål og strategi er gjengitt i tabell - og stikkordsform i vedlegg 2 .

Nye rammer og premisser i perioden
Etter at fylkesvegstrategi 2014 - 2023 ble politisk vedtatt høsten 2012 har det kommet flere nye
føringer. Føringene er på både n asjonalt og regionalt nivå.

Gjengitt i stikkordsform er noen av de nye rammer og premisser som følger:

Nasjonal transportplan 2014 - 2023 (NTP) vedtatt i Stortinget 18.06.2013
o NTP 2014 - 2023 setter mål om at antallet drepte og hardt skadede skal halveres

innen 2024.
o Regjeringen har som mål at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas

med sykkel, gange og kollektivtransport. Dette innebærer både en økning i
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kapasiteten, framkommeligheten, robustheten og trafikksikkerheten for de
overnevnte transportformene.

Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018 - 2029
(Samferdselsdepartementet 19. mai 2015)

o Retningslinje 2 (R2) ble oversendt mai 2015 . R2 bygger videre på NTP 2014 - 2023,
men understreker oppfølgingen av klimaforliket av 2012 . H ovedmålet for NTP
2018 - 2029 sier derfor at transportsystemet skal være sikker, fremme
verdiskapning og bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn. Nullvekstmålet fra
NTP 2014 - 2 023 utvides til også å inkludere by områder.

Regional areal - og transportplan for Buskerud 2015 - 2030 (under utarbeiding, forventet
vedtak i Fylkestinget desember 2016)

o Planene gir strategiske føringer til videre utvikling av d et fylkeskommunale og
statlige vegnettet i fylket. Fokuset ligger på å utvikle et trafikksikkert og effektivt
transportsystem et som er tilpasset utfordringer både i pressområder og distrikter.
Målet er at all transportvekst i byer og tettsteder skal tas med sykkel, gange og
kol lektiv.

o Dette innebærer forfallsinnhenting på fylkesveg, t rygge, raske og godt utbyggede
s ykkel - og gangnett i tillegg til i nnfartsparkering, gjennomgående kollektivfelt og
knutepunktutvikling for et mer samordnet og styrket kollektivtilbud .

Andre tilgren sende planer
Areal - og transportplan Buskerudbyen 2013 - 2023 vedtatt i fylkestinget i Buskerud
07.02.2013)

o ATP Buskerudbyen legger opp til at t ransportsystemet skal knytte flerkjernede
byområder sammen, og til osloområdet og utlandet. Hovedfokuset ligger p å
forflyttingen av personer og gods. ATP Buskerudbyen legger opp til at et ef fektivt
og m iljøvennlig kollektivtransport system av høy kvalitet, med tilgjengelighet for
alle, skal være en grunnstamme slik at behovet for biltransport blir lavest mulig.

o For å lykkes med dette skal b usse n skal prioriteres i vegnettet og d et skal
etableres effektive kollektivknutepunkter med overgangsmuligheter, herunder
også innfartsparkering. Det legges også fokus på vinterdrift på sykkel - og
ganganlegg.

o Innenfor innevæ rende periode består Buskerudbysamarbeidet av kommunene
Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg , Buskerud fylkeskommune,
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Fylkesmannen i Buskerud .
Buskerudbysamarbeidet inngikk i 2010 og 2014 avtale om s tatlige
belønningsmidler til kollektiv og sykkelfremmende tiltak, også kalt
Buskerudbypakke 1. I disse dager er B uskerudbypakke 2 under utvikling , den
innbefatter ikke Kongsberg kommune.

Vedtak i Buskerud fylkeskommune
I tilknytning til Buskerud fylkeskommunes Handlingsprogram 2016 - 2019, har det kommet enkelte
ve rbalpunkter i fylkestinget 9 desember 2015 som er relevant for arbeidet med ny
Handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021. Disse lyder som følger:

o Punkt 13. Mål om i nnhenting av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger skal
revideres i handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021 i tråd med budsjettet.

o Punkt 33. Fylkesveger som opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn
akseltrykk. Det skal settes inn større in nsats for opprustning, særlig på de aller
dårligste veiene i distriktet.

o Punkt 35. Rammen til kollektivtransport økes med 6 millioner kroner.
Hovedutvalget for samferdsel vedtar den endelige fordelingen.
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o Punkt 36. Det skal utredes en sammenhengende gang - og sykkelvegplan for
Buskerud som er knyttet opp mot kollektivknutepunkter og holdeplasser i og
mellom byene og tettstedene. Herunder skal ekspressykkelfelt tilrettelagt for
elsykkel være inkludert på trafikkerte st rekninger.

o Punkt 37. Budsjettet til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg økes med 2 millioner
kroner per år.

o Punkt 61. Det utredes mulighet for å intensivere bygging av flere gang - og
sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune hvor også lokalsamfunnet o g
frivilligheten deltar.

Forslag til aktualiserte mål

Som følge av reduksjonen på 48,5 mill. kr per år innenfor budsjettramma for neste
handlingsprogram (2018 - 2021), blir det ikke mulig å nå målet om å ta igjen
vedlikeholdsforfallet på vegnettet i l øpet av 16 år. Nytt mål for forfallsinnhenting en
fastlegges gjennom prosessen med handlingsprogram fylkesveger 2018 - 2021.

Med bakgrunn i verbalpunkt 33 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune, blir setningen « Fylkesveger som opprustes sk al klassifiseres for minimum
10 tonn akseltrykk» foreslått lagt til i punktet om prioriteringer innen forfallsinnhenting.
Punktet i fylkesvegstrategien blir derfor lydende ; «Strekninger med høy trafikk der
forfallet er kommet langt prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 - 15 år. I tillegg settes det av midler for å
redusere forfall på lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort . Fylkesveger som
opprustes skal klassifiseres for mini mum 10 tonn akseltrykk ».

Med bakgrunn i R2 og NTP 2014 - 2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at punktet om
oppgradering av drenssystemene ved forfallstiltak på fy lkesvegene endres. Punktet i
fylkesvegstrategien lyder som følger; «ved tiltak for å ta igjen forfallet på fylkesvegene
skal tilstand og dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle hyppigere og
mer intensiv nedbør» Punktet foreslås endret ti l «Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal
infrastrukturen oppgraderes med tilstr ekkelig drenering, sikring, over bygning og
fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær og klimatiske påkjenninger».

Med bakgrunn i R2 og NTP 2014 - 2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at
konsekvensene av st ormflo også legges til grunn. Punktet om driftsberedskap og hyppige
inspeksjoner etter klimaend ringers negative konsekvenser foreslås derfor endret til og
også omfatte stormflo.

Med bakgrunn i nullvekstmålet fra R2, om at all trafikkvekst i byområder skal tas med
sykkel, gange eller kollektiv, foreslås delmål F3 og F5 slått sammen. For å tydeliggj øre en
sterkere satsning på dette området, foreslås delmålsteksten å endres til « Utvikle
transportløsninger som bidrar til økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport».
Tidligere delmålstekster for F3 og F5 sørges ivaretatt av tilhørende strategipunkte r.

Med bakgrunn i verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune, foreslås det å legge til et strategipunkt under delmål F3 om oppfølging av
«Sykkelstrategi for Buskerud».
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For ytterligere å følge opp verbalpunkt 36 fra Hand lingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune foreslås strategipunktene om at tilrettelegging for gående og syklende
prioriteres på skoleveg og dernest i byområder slått sammen og endret. Punktet foreslås
endret til «Tilrettelegging for gående og sykle nde prioriteres på skoleveger, dernest i og
mellom byområder og tettsteder med over 5 000 innbyggere med mål om et
sammenhengende gang - og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt».

På bakgrunn av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
f ylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud, foreslås det å legge til et strategipunkt
lydende «Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved alle
kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og tog» under delmål F3.

Som oppfølging av R2 og NTP 2014 - 2023 om å legge til rette for økt bruk av
kollektivtransport og redusere bilbruken foreslås det at følgende strategipunkt legges til
under delmål F3; «Styrke tilbud for innfartsparkering ved kollektivknutepunkt og sentrale
holdeplasser fo r buss og tog, slik at de som bor utenfor sykkel - eller gangavstand fra
stasjoner eller et tjenlig busstilbud skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo,
Akershus og Buskerud».

For å understreke viktigheten av vinterdrift på gang - og sykkelveg ene og som en
oppfølging av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud foreslås strategipunkt «Drift av kjøreveg
og tilstøtende trafikkarealer for gående og syklende inklusive bussholdeplasser sk al
samkjøres og ha lik prioritet» å endres til; «Drift av trafikkarealer for gående og syklende,
inklusive bussholdeplasser, skal ha lik prioritert som drift av kjøreveg for bil, med ekstra
fokus på vinterdrift».

Det foreslås at målet om å redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023,
endres til mål om at antallet drepte og hardt skadde halveres innen 2023, slik det er
formulert av NTP 2014 - 2023 og i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014 - 2023 . Og
Handlingsprogram for Buskerud fyl keskommune 2016 - 2019.

Det foreslås å sette inn et nytt punkt om gjennomføring og finansiering av gang - og
sykkelvegprosjekter etter Flesberg - modellen, under vedtatt strategi for gjennomføring og
finansiering, på bakgrunn av verbalpunkt 61 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for
Buskerud fylkeskommune . Punktet fore slås formulert til «Bygging av gang - og sykkelveger
etter modellen fra Flesberg kommune , hvor lokalsam funnet og frivilligheten deltar , kan
benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering . I slike
tilfeller skal lov om offentlig an skaffelse r og vegnormaler fra Statens vegvesen følges ».

Det foreslås å sette inn et nytt punkt om støy som ivaretar boliger som ligger inntil
fylkesveger hvor det blir gjennomført tiltak. Punktet foreslås formulert til « Ved
gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs fylkesveg skal støytiltakene
planlegges og gjennomføres slik at innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til
under 35 dB(A) )».

Drammen, 02.06 .16 .
Ine Gjellebæk
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Vedlegg 1 : Forslag til aktualiserte mål for fylkesvegstrategi 2014 - 2023

HOVEDMÅL
FRAMKOMMELIGHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL F1 og F2:

F1
Tilgjengeligheten for næringslivets
transporter skal økes.

F2
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet
på fylkesvegene reduseres.

Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på
fylkesvegene i løpet av -------- år.
Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 - 15 år. I
tillegg settes det av midler for å redus ere forfall på
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort. Fylkesveger som
opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn akseltrykk der
det er behov .
Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal infrastrukturen
oppgraderes med tilstre kkelig drenering, sikring, over bygning
og fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær
og klimatiske påkjenninger.
Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker.
Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets
transportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og
vegstandard.
Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og
Ringerikspakka.
Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og
forutsigbar framkommelighet til enhver tid.
Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes
opp og driftes tilfredsstillende.
Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom - ,
stormflo - og rasskader s kal raskt kunne iverksettes.

Delmål F3:

F3

Utvikle transportløsninger som bidrar
til økt bruk av gange, sykkel og
kollektivtransport.

F4

Tenke helhetlig om transport, der de
ulike transportformenes blir sett i
sammenheng , slik at tilgjengelige
ressurser blir bedre utnyttet og
overordnede målsettinger blir
ivaretatt .

Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges
opp.
«Sykkelstrategien for Buskerud» skal følges opp.
I byområde r skal investeringstiltak primært bidra til fysisk
tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtrafikk, slik at den
samlede biltrafikken ikke øker .
Tilrettelegging for gående og syklende prioriteres på
skoleveger, dernest i og mellom byområder og tettsted er med
over 5 000 innbyggere, med mål om et sammenhengende gang -
og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt.
Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved
alle kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og
tog.
Styrke tilbud for i nnfartsparkering ved kollektivknutepunkt og
sentrale holdeplasser for buss og tog , slik at de som bor utenfor
sykkel - eller gangavstand fra stasjoner eller et tjenlig busstilbud
skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo, Akershus
og Buskerud .
Eksisterende gang - /sykkelveger og fortau utbedres etter
forutgående inspeksjoner.



Side 6 av 10

Delmål F4:

F4
Anlegg for syklister og fotgjengere skal
ha så god og trygg framkommelighet
som mulig for alle hele året.

Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med
universell utforming.
Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort
passasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell
utforming.
Drift av trafikkarealer for gående og syklend e , inklusive
bussholdeplasser , skal ha lik prioritet som drift av kjøreveg for
bil , m ed ekstra fokus på vinterdrift.

HOVEDMÅL
TRAFIKKSIKKERHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL T1:

T1
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til
at antall personer som blir drept eller
hardt skadet reduseres.

Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å
halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023 slik det er
formulert i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014 - 2023 .
Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet.
Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt
trafikksikkerhet.

HOVEDMÅL
MILJØ

VEDTATT STRATEGI

Delmål M1:

M1
Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for klimagassutslipp, lokal
luftforurensning
og støy.

Følge opp målsettinger i Buskerudby - samarbeidet.
I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv.
Ved gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs
fylkesveg skal støytiltakene planlegges og gjennomføres slik at
innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til under 35
dB(A).

Delmål M2 og M3:

M2
Begrense inngrep i viktige
naturområder og ivareta viktige
økologiske funksjoner.

M3
Begrense inngrep i viktige
kulturminner,
kulturmiljø, kulturlandskap
og dyrket jord.

Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur - og
kulturområder / - objekter kartlegges og tas hensyn til.
Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om
viktige/vernede natur - og kulturområder/ - objekter, og drift - og
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette.
Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i
driftsavtalene.

Delmål M4:

M4
Bi dra til å utvikle trygge og trivelige
lokalsamfunn.

Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet.
Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og
miljøvennlige hensyn.
Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas
hensyn til berørte lokalsamfunn.
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VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING

Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende
investeringer på fylkesvegnettet i et 10 - årsperspektiv.
Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må det økonomisk grunnlaget for
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører,
traf ikantbetaling eller en kombinasjon av dette.
Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere investeringer på
fylkesvegnettet.
Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs - og kostnad seffektivitet.
Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings - og
gjennomføringsmetoder kan tas i bruk.
Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres.
Tilstrek kelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker.
Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvikling og/eller forskning, søkes utnyttet.
Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon.
Bygging av gang - og sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune , hvor lokalsamfunnet og
frivilligheten deltar , kan benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering . I
slike tilfeller skal lov om offentlig anskaffelse r og vegnormaler fra Statens vegvesen følges

Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike
investering s - og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for
vinterdrift av fylkesvegnettet.

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER

Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»).
Fylkeskommunen har som mål å komme fram t il gode, omforente løsninger med kommunene i
plansaker.
Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene.
Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir ivaretatt med hensyn til
funksjon, framkommelighet, trafikksikke rhet og miljø.
Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov.
Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(e r), kan det fremmes innsigelse.
Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å
akseptere planen og trekke innsigelsen.
Innsigelse avgitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav.
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Vedlegg 2: Mål fra fylkesvegstrategi 2014 - 2023

H OVEDMÅL
FRAM KOMMELI GHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL F1 og F2:

F1
Tilgjengeligheten for næringslivets
transporter skal økes.

F2
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet
på fylkesvegene reduseres.

Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på
fylkesvegene i løpet av 16 år.
Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt,
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 – 15 år. I
tillegg settes det av midler for å redusere forfall på
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort.
Ved tiltak for å ta igjen fo rfallet på fylkesvegene skal tilstand og
dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle
hyppigere og mer intensiv nedbør.
Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker.
Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets
tra nsportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og
vegstandard.
Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og
Ringerikspakka.
Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og
forutsi gbar framkommelighet til enhver tid.
Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes
opp og driftes tilfredsstillende.
Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom - o g
rasskader skal raskt kunne iverksettes.

Delmål F3:

F3
Framkommelighet for gående og
syklende skal økes, og med spesiell
fokus på skoleveger.

Kostnadseffektive og lokalt viktige tiltak som gjør at
skolevegene oppleves trygge prioriteres i alle kommuner.
Tilrettelegging for gående og syklende ut over skoleveger
prioriteres spesielt i byområder.
Eksisterende gang - /sykkelveger og fortau utbedres etter
forutgående inspeksjoner.

OVERORDNET MÅL FOR FYLKESVEGER

Fylkesvegnettet skal bidra til et effektivt , sikkert og miljøvennlig samferdselstilbud.

HOVEDMÅL FRAMKOMMELIGHET

Effektiv trafikkavvikling for alle
trafikantgrupper

HOVEDMÅL TRAFIKKSIKKERHET

Nullvisjonen for trafikksikkerhet
legges til grunn. Antall drepte og

hardt skadde skal reduseres.

HOVEDMÅL MILJØ

Ivareta miljøhensyn ved investering,
drift og vedlikehold og forvaltning av

fylkesvgene.
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Delmål F4:

F4
Anlegg for syklister og fotgjengere skal
ha så god og trygg framkommelighet
som mulig for alle hele året.

Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med
universell utforming.
Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort
p assasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell
utforming.
Drift av kjøreveg og tilstøtende trafikkarealer for gående og
syklende inklusive bussholdeplasser skal samkjøres og ha lik
prioritet.

Delmål F5:

F5
I Buskerudby - og Ringeriksområdet
skal det spesielt legges fysisk til rette
for økt bruk av kollektivtrafikk og
sykkel, slik at den samlede biltrafikken
ikke øker.

Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges
opp.
I byområdene Buskerudbyen og Hønefoss skal investerings tiltak
primært bidra til fysisk tilrettelegging for økt bruk av
kollektivtrafikk og sykkel.

HOVEDMÅL
TRAFIKKSIKKERHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL T1:

T1
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til
at antall personer som blir drept eller
hardt skadet reduseres.

Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å
redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023 slik
det er formulert av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet.
Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt
trafikksikkerhet.

HOVEDMÅL
MILJØ

VEDTATT STRATEGI

Delmål M1:

M1
Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for klimagassutslipp, lokal
luftforurensning
og støy.

Følge opp målsettinger i Buskerudby - samarbeidet.
I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv.
Gjennomføre tiltak som bringer alle boliger langs fylkesvegene
ned på et innendørs støynivå på maks 42 dB(A).

Delmål M2 og M3:

M2
Begrense inngrep i viktige
naturområder og ivareta viktige
økologiske funksjoner.

M3
Begrense inngrep i viktige
kulturminner,
kulturmiljø, kulturl andskap

Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur - og
kulturområder / - objekter kartlegges og tas hensyn til.
Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om
viktige/vernede natur - og kulturområder/ - objekter, og drift - og
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette.
Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i
driftsavtalene.
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og dyrket jord.

Delmål M4:

M4
Bidra til å utvikle trygge og trivelige
lokalsamfunn.

Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet.
Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og
miljøvennlige hensyn.
Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas
hensyn til berørte lokalsamfunn.

VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING

Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende
investeringer på fylkesvegnettet i et 10 - årsperspektiv.
Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må de t økonomisk grunnlaget for
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører,
trafikantbetaling eller en kombinasjon av dette.
Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere i nvesteringer på
fylkesvegnettet.
Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs - og kostnadseffektivitet.
Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings - og
gjennomføringsmetoder k an tas i bruk.
Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres.
Tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker.
Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvi kling og/eller forskning, søkes utnyttet.
Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon.

Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike
investerings - og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for
vinterdrift av fylkesvegnettet.

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER

Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»).
Fylkeskommunen har som mål å komme fram til gode, omforente løsninger med kommunene i
plansaker.
Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene.
Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir iv aretatt med hensyn til
funksjon, framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.
Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov.
Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(er), kan det fremmes innsigelse.
Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å
akseptere planen og trekke innsigelsen.
Innsigelse av gitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav.



SAKSFRAMLEGG 
 
  
Kommunestyret 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 16/2147-3   Arkiv: 140 &13  

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 
Forslag til vedtak: 
 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter konseptet 
med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad til etatenes 
prioriteringer.  
De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig statlig 
bevilgning i første 4-års periode.  
 
Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 
byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 
Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i første del 
av planperioden. 
 
Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av ny E16 
kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 
 
Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  
 
Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 
omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 
 
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.  
 
 

 
 



 
::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  
 
 
Bakgrunn: 
Transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029 ble fremlagt 29.02.16, 
plandokumentet er nå sendt på høring til fylkeskommunene, de fire største byene og andre som 
ønsker det. Fristen er satt til 01.07.16. Buskerud og Oppland fylkeskommune ønsker å høre 
kommunene før de tar stilling til NTP-forslaget i fylkestingene i juni. Innspill må gis innen 1. mai. 
Etter samråd med ordførerne i Ringeriksregionen har de tre rådmennene utarbeidet likelydende 
saksframlegg og forslag til uttalelse. 
Nasjonal Transportplan revideres hvert fjerde år og dette er femte gang planen fremmes. 
Regjeringen planlegger å legge frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan våren 2017. 
 
Ringeriksregionens felles samferdselsprioriteringer 
De tre kommunene i Ringeriksregionen har i flere år samarbeidet tett om de viktigste 
samferdselsprioriteringene for vår region. Denne enigheten har gitt resultater i form av bedre 
gjennomslag i nasjonal sammenheng. Våre felles prioriteringer er definert i målene for prosjektet 
Vei og bane 2018: 
  

1. Sikre at Ringeriksregionen og dens alliansepartnere står samlet om felles mål og offensiv 

innsats for å realisere regionens kommunikasjonsutfordringer som grunnlag for vekst, 

utvikling og verdiskaping 

2. Bidra til en raskest mulig realisering av Ringeriksregionens mest sentrale 

samferdselsprosjekter: 

a. Firefelts E16 fra Sandvika til Hønefoss 

b. Ringeriksbanen Sandvika – Hønefoss 

c. E16 Olum – Eggemoen og Eggemoen – Nymoen  

d. Ringerikspakka 

Vurdering: 
 
Viktige prosjekter for Ringeriksregionen i NTP: 
 Aldri tidligere har vei og bane i vår region vært så høyt prioritert på den nasjonale dagsorden før. 
Dette er vi svært tilfredse med. Men det er fortsatt lang vei å gå før alle prosjektene er realisert.  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med hovedgrepene i forslaget til Nasjonal Transportplan, og 
støtter konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i 
hovedsak til etatenes prioriteringer. 
 
Grunnlagsdokumentet presenterer fire ulike rammenivå: Lav, basis, middels og høy. For 
Våre prosjekter er det liten forskjell mellom middels og høyt rammenivå. 
Rammenivået er forøvrig på henholdsvis 47,8 milliarder, 59,7 milliarder, 71,7 milliarder og 77,7 
milliarder. De årlige tallene er som et gjennomsnitt av planperioden 2018-2029. 
 
Transportetatene har tatt utgangspunkt i at budsjettet for 2017 blir slik at NTP-rammen for 
perioden 2014-2017 blir oppfylt. Videre er det lagt til grunn at alle store prosjekter som ligger med 
oppstart i perioden 2014-2017 i gjeldende NTP er bundet. I tillegg har departementet definert 



utbygging av indre InterCity, Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss som bundne prosjekter. Dvs. 
at alle våre prosjekter er bundne prosjekter.  
 
For prosjektene i Ringeriksregionen er det små forskjeller om det blir middels eller høy ramme. 
Forskjellene mellom middels og lavere rammer er radikal, og må unngås. Lavere rammer 
enn middels vil gjøre at Ringeriksbanen ikke får oppstart og ferdigstilling som planlagt, og 
denne lave ramma vil skape mange andre negative konsekvenser for Bergensbanen og spesielt 
Ringeriksbanen. Med de oppgavene Norge nå står ovenfor innenfor samferdselsområdet må 
rammene for planene minst legge til grunn høyeste nivå. 
 
Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske analyser, 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.  
 
Ringerike kommune forventer at fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 blir behandla som et av dem 
aller viktigste prosjekta i transportplanen, og at tidsperspektivet blir oppfylt i gjennomføringen. 
Prosjektet vil ha stor nytte for regionen, hovedstadsområdet og forbindelsen mellom Østland og 
Vestland.  
I en utredning/analyse gjort av Handelshøyskolen BI stipuleres merverdi til nær 5 milliarder årlig. 
Dette er med bakgrunn i store forskjeller mellom arbeidsmarkedet i Oslo og i Ringeriksregionen, 
noe en legger til grunn vil utjamne seg etter 10 år ved å bygge ut infrastrukturen. Dette er effekter 
som dagens samfunnsøkonomiske analyser ignorerer når nytten skal tallfestes. 
 
Ringeriksbanen og E16 Skaret- Hønefoss 
Ringeriksbanen ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet, men det krever 
middels eller høy ramme for å få byggestart – som lovet – i 2019, med ferdigstillelse i 2024. 
Rammen i middels og høy ramme er 20.100 mill. kr. for jernbanen og 8.600 mill. kr. for veien. 
 
Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen med én time, og knytte øst- vest 
tettere sammen, prosjektet er derfor av nasjonal betydning. Bygging av Ringeriksbanen vil sammen 
med utbygging Voss – Bergen og en del mindre tiltak mellom Hønefoss og Voss, bidra til en total 
reisetid mellom Oslo og Bergen ned mot 4 timer. 
 Tilsvarende er E16 mellom Sandvika og Hønefoss et nasjonalt viktig prosjekt. Strekningen er sentral 
som del av forbindelsen mellom øst og vest i Norge. For å sikre gjennomføring og ferdigstillelse i 
2024, er det enighet om at planleggingen av disse prosjektene skal gjennomføres som statlig plan.  
Endelig valg av trasé for hele strekningen må gjøres snarest for at det ikke skal få konsekvenser for 
fremdriften i prosjektet. 
 
I basis ramme er det lagt til grunn statlige midler til anleggsstart på prosjektet E16 Skaret-Hønefoss. 
Fra middels ramme legges det til grunn fullføring av prosjektet i planperioden. I lav ramme er det 
ikke midler til prosjektet. Bygging av ny E16 mellom Skaret og Hønefoss forutsettes gjennomført 
som et fellesprosjekt med Ringeriksbanen.  

 
E16 Olum- Eggemoen: 
Reguleringsplanen for E16 Olum- Eggemoen er vedtatt. Det er fattet vedtak om bompenger lokalt, 
men vedtakene er ikke likelydende i fylkeskommunene og kommunene. Saken ligger til avgjørelse i 
Vegdirektorat/departement. Fremdriftsplanen legger nå opptil byggestart i 2017 med ferdigstillelse 
i 2020. Det er avgjørende viktig at det tas en avgjørelse om hvordan bompengevedtaket skal 
håndteres, slik at prosjektet kan sendes til KS2, og bompengeproposisjonen endelig behandles i 
Stortinget i løpet av 2016.   
 



Siden prosjektet er et bundet prosjekt forventer vi nå gjennomføring.  
Dersom det er nødvendig, bør bomselskapet kunne medvirke til tidlig oppstart gjennom 
forskuttering. 
 
Nymoen-Eggemoen: 
Prosjektet er ikke omtalt i NTP.  
Siling av alternativer pågår. Planprogram utarbeides og vedtas våren 2016. Oppstart 
kommunedelplan høsten 2016. Viktig at planleggingen fortsetter slik at en kan fortsette 
utbyggingen uten stopp når Olum- Eggemoen står klar. Slik at en kan få til sammenhengende 
utbygging Olum-Eggemoen- Nymoen.  
 
Bjørum – Skaret 
Reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret ble vedtatt i 2013. Det er fattet lokale vedtak om 
bompengefinansiering. KS2 er gjennomført og det forventes at bompengeproposisjonen vedtas i 
Stortinget våren 2016. Det legges opptil byggestart i første del av planperioden. 
 
Ringerikspakka: 
Ringerikspakka som omhandler vegsystem i og rundt Hønefoss er ikke omtalt i NTP-forslaget. Det er 
vedtatt en KVU for Hønefoss. Den har vært til KS1. Vi venter nå på en beslutning i regjeringen på 
veien videre.  
Effektive og attraktive byregioner har stor betydning for økonomisk vekst og næringsutvikling. 
Jernbanen har en viktig funksjon i de største byområdene ved at større arealer kan kobles sammen 
til effektive bo og arbeidsmarkeder 
I grunnlagsdokumentet under byområder er det skissert at Nullvekstmålet for personbiltrafikk 
gjelder for de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler. Ringerike kommune er enige med 
Transportetatene at målet bør utvides til å omfatte alle byregioner der miljø og 
kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig å håndtere persontransportveksten med 
kollektivtransport, gåing og sykling. Nullvekstmålet bør som et minimum legges til grunn i alle byer 
der det er aktuelt med bypakker, vi mener derfor at Ringerike er aktuell for dette. Ringeriksregionen 
forventer og ønsker en sterk vekst de neste årene og rigger seg for denne veksten. 
 
Vedlegg 
 

 NTP- 2018-2029 Grunnlagsdokument 

 NTP- Vedlegg Fremdriftsplan Intercity 

 Høringsbrev fra BFK 

 
 Ringerike kommune, 07.04.2016 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
Regionkoordinator: Hilde Elisabeth Fivelsdal  
Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

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.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-5  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 123/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

Ringeriksregionen har betydelig tungtransport på fylkesveinettet, særlig knyttet til 

tømmertransport. Ringerike kommune mener derfor at fylkesveinettet må oppgraderes og 

dimensjoneres for økt akseltrykk for å møte behovet til slike næringsinteresser 

 

Klassifiseringen av kommunens veier og fylkesveier, må henge sammen med klassifiseringen 

hos nabokommuner og nabofylker. 

 

Det skal tas hensyn til næringsutøvelse i klassifisering av veier. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 29.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslagstillerne ble enige om at punktene kunne slås sammen og behandles under ett. 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Aasen og Orebråtens forslag til tillegg i pkt 1 D, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 15/5449-43   Arkiv: PLN 415  

 

415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_415 Detaljregulering Sagaveien 56 vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud (vedtatt 22.02.1990), 

som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

3. Videre fortausløsning i Sagaveien øst for krysset med Fossekallveien sikres i plan 430 

Krokenveien  23 og 40 a. Dette tas inn som et innspill til plan 430. 

 

 

 

Sammendrag 

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av nye, sentrumsnære boliger i 

Sagaveien på Haldenjordet. Planen fremmes som detaljregulering. Da planen er i strid med 

gjeldende kommuneplan, må den innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

På bakgrunn av høringsuttalelser er det gjort noen endringer i planforslaget etter 1. 

gangsbehandling. Dette gjelder blant annet fortausløsning og strengere krav til 

støyeksponering. Forholdet til flomveier i området er undersøkt nærmere og ivaretatt i 

planen.  Planforslaget er godt bearbeidet og svært mange av momentene i høringsuttalelsene 

er innarbeidet i planforslaget. Det er blant annet lagt vekt på trafikksikre løsninger, gode 

bokvaliteter og lav støyeksponering. Utbyggingsplanene bygger opp under kommunens 

målsetning om sentrumsnær fortetting og trafikkvekst i form av gange, sykling og bruk av 

kollektivtransport. Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 

 

 

 

 

 

Bakgrunn 

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av nye, sentrumsnære boliger. I 

tillegg innebærer den blant annet oppgradering av gammel plan, estetisk oppgradering av 



området ved etablering av boliger på en ubebygd branntomt samt tiltak for økt 

trafikksikkerhet i området. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av 

planarbeidet 07.03.2016, sak 31/16  

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

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 14.08.2017, sak 42/17 

 

Beskrivelse av saken 

 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 18. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

 

De viktigste endringer etter 1. gangsbehandling er: 

 

 Fortausløsningen i Sagaveien øst for krysset med Fossekallveien er endret 

 Det er fastsatt bestemmelser i forhold til konkrete støyverdier samt rekkefølgekrav for 

å sikre at disse blir fulgt opp 

 Forholdet til flomveier i området er nærmere redegjort for 

 Det foreligger nå innledende grunnundersøkelser som viser at det ikke er nødvendig å 

gå videre med mer detaljerte undersøkelser i forhold til dette temaet. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 17.08 – 09.10.2017. I samme periode ble 

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

til uttalelse. Det kom inn totalt seks (6) uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 8. På bakgrunn av uttalelsene er det gjort 

noen justeringer av planforslaget som nå foreligger. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 



Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 198 Kroken - Busterud fra 22.02.1990 , se 

vedlegg 22. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til formålene 

forretning/kontor, kjørevei og gangvei.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til arealformålene 

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

næringsformål innen planområdet. 

 

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

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

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

mindre klimagassutslipp. 

 

 

Juridiske forhold  

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

 

Naturmangfoldloven 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom kommunen skal overta teknisk anlegg må det skrives utbyggingsavtale. Det er i 

utbyggingsavtalen kostnadsfordeling avgjøres. På denne måten vil utbyggingen kunne gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser ved høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlegg 8. 

 

Redegjørelse for byggeplanene og konsekvensene av disse 

Det vises til utførlig redegjørelse av planforslaget med konsekvenser i saksfremlegg til 1. 

gangsbehandling, se vedlegg 18. 

 

 

 

 

Endringer i planforslaget etter 1. gangsbehandling 

 

Flomveier 



Ved 1. gangsbehandling av planforslaget ble det vedtatt at forholdet til flomveier i området 

skulle undersøkes nærmere før 2. gangsbehandling. Dette på bakgrunn av at det under 

planprosessen er fremkommet informasjon om flomveier i og rundt planområdet (se 

planbeskrivelsen s. 9). Flomveier forteller hvilken vei vannet vil ta ved styrtregn og ekstreme 

nedbørsmengder. Det er viktig å kjenne til dette med tanke på klimatilpasning. Flomveier kan 

være åpne eller lukkede (kulvert/rør). Lukkede flomveier har begrenset kapasitet og behov 

for innløpsrist. Det er også fare for at innløp blir tett, og at rør kan kollapse. Derfor er det å 

foretrekke å kunne holde flomveier åpne. 

 

En av flomveiene som går gjennom planområdet ligger langs hensynssone for krav 

vedrørende infrastruktur (plankartet, felt BFS), der er det ikke tillatt å oppføre bygninger. 

Slik er denne flomveien er ivaretatt. 

 

I traséen til Fossekallveien går det også en flomvei. Langs Fossekallveien blir det opparbeidet 

opphøyd fortau, som leder vannet langs veien slik at det ikke kommer inn på planlagt 

utbyggingsområde. Ingen av flomveiene går gjennom planlagt utbyggingsområde. 

Rådmannen mener at flomveiene i planområdet er ivaretatt på bakgrunn av de nevnte 

tiltakene. 

 

Trafikkforhold 

Det har vært tydelig fokus på trafikksikkerhet i arbeidet med denne planen. Ringerike 

kommune ved Teknisk avdeling kom med en uttalelse i forhold til plassering av fortau i 

Sagaveien. Det er forsøkt å tenke helhetlig for å finne de beste løsningene for området 

generelt. Nå blir det en krysning fra fortau langs utbyggingsområdet i Sagaveien 56 via et 

opphøyd gangfelt til et fremtidig fortau langs nordsiden av Sagaveien. Fortauet samt to 

gangfelt, hvorav ett opphøyd, innen grensen for planområdet er sikret gjennom 

rekkefølgebestemmelser. Det fremtidige fortauet på nordsiden av Sagaveien må sikres videre i 

den nylig oppstartede plan 430 Krokenveien 23 og 40 a. I plan 430 er tanken at fortauet skal 

fortsettes videre nordover langs vestsiden av Krokenveien.  

 

Rådmannen mener at de endringene som er gjort er en fornuftig tilpasning for å få til et mest 

mulig sammenhengende fortausnett i området. Dette er spesielt viktig med tanke på at de 

nevnte veiene er skoleveier for barn og ungdom. 

 

Støy 

I forhold til støy har det vært en interessekonflikt mellom ulike sider av bokvalitet, spesielt 

temaene støy versus gode solforhold på utbyggingstomtene. I planforslaget som ble sendt på 

høring var forholdet til god soleksponering vektet høyere fra kommunens side enn at 

anbefalte støyverdier i gjeldende støyretningslinje skulle overholdes absolutt. Denne 

vurderingen var Fylkesmannen i Buskerud ikke enig i. Kommunen var i dialog med 

Fylkesmannen rundt dette spørsmålet, men Fylkesmannen opprettholdt kravet om at det ikke 

må være noen overskridelse av støyverdiene. Dette er nå tatt til etterretning i det foreliggende 

planforslaget. Rekkefølgebestemmelser sikrer at kravene blir overholdt. For nærmere 

redegjørelse om støyforholdene, se støyrapporten, vedlegg 5 og planbeskrivelsen, vedlegg 4, 

s. 28 – 29.  

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er nå godt bearbeidet og svært mange at momentene i høringsuttalelsene er 

innarbeidet i planforslaget. Det er blant annet lagt vekt på trafikksikre løsninger, gode 



bokvaliteter og lav støyeksponering. Utbyggingsplanene bygger dessuten opp under 

kommunens målsetning om sentrumsnær fortetting og trafikkvekst i form av gange, sykling 

og bruk av kollektivtransport. 

 

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

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

av kommuneplanens arealdel. 

 

Vedlegg 

1.  Oversiktskart med planavgrensning 

2.  Forslag til plankart 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser 

4.  Planbeskrivelse 

5.  Revidert støyrapport 

6.  Analyseresultater, grunnundersøkelser  

7.  Rapport, grunnundersøkelser 

8.  Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

9.  Uttalelse, Statens Vegvesen, 26.09.2017 

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud, 02.10.2017 

11. Uttalelse Fylkesmannen Buskerud, 10.11.2017 

12. Uttalelse, Buskerud Fylkeskommune, 25.09.2017 

13. Uttalelse, Teknisk forvaltning, Ringerike kommune, 13.10.2017 

14. Uttalelse, Håvard Skogmo og Marianne T. Bakken, 08.10.2017 

15. Uttalelse, Marianne og Jonny Olsen, 28.08.2017 

16. Svarbrev til Marianne og Jonny Olsen, 19.09.2017 

17. Forespørsel til Fylkesmannen vedrørende støy, 07.11.2017 

18. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

19. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

20. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

21. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

22. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

  

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 415 Detalj regulering for

Sagaveien 56

Utarbeidet av Ringerike kommune / Mjøsplan AS v/ arealplanlegger Helle Flesjå 22 .05.2017
Sist revidert 20. 11 .2017

1 .gangs behandling i H oved utvalget for miljø - og arealforvaltning 14. 08. 2017 , sak 42/17
Høring og offentlig ettersyn 1 7.08 – 09. 10.2017 .
2 .gangs behandling i H oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i f ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til
informasjon om plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål
Reguleringsplanen omfatter areal innenfor planavgrensningen som vist på tilhørende plankart .
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Feltnavn
1. Bebyggelse og anlegg,

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (1112) BK S 1 - 2
B oligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111 ) B FS
Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse (1119) f_ BG 1 - 2
Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse for sykkel (1119) f_BG 3
Renovasjonsanlegg (1550) f_ BRE
Uteoppholdsareal (1600) f_BUT 1 - 3
Lekeplass (1610) f_BLK
Gårdsplass (1620) f_BGP

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Parkering (2080) f_ SPA
Fortau (2012 ) o_ SF
Kjøreveg (2011) o_ SKV 1
Kjøreveg (2011) f_SKV 2

3. Grønnstruktur,
Vegetasjonsskjerm (3060) f_ GV 1 - 2
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4. Hensynssoner
Sikringssone - Frisikt H140
Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur H410
Støysone – gul sone iht. T - 1442 H220

5. Juridiske punkt og linjer
Frisiktlinje 1222
Regulert fo tgjengerfelt 410

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

Alle boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt
fasade mot Sagaveien og Fossekallveien.

Lekeplass skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden= 55 dB.

Støynivået innendørs bør tilfredsstille kravene i teknisk forskrift/NS8175 klasse C .

Støydempende tiltak skal iverksettes for balkonge r som vender mot Fossekallveien og for
tilsvarende privat uteoppholdsområde for leiligheter i 1. etasje.

§ 0. 2 Beplantning/vegetasjon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 3 )

Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter. Bjørk, hassel, or og salix - arter tillates
ikke.

§ 0.3 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg kan benyttes på like
vilkår av så mange som mulig.

Parkeringsplass som er dimensjonert for bevegelseshemmede samt gårdstun mellom
parkeringsplass og inngangsparti til boliger skal opparbeides slik at helnin g er iht. forskrift
om universell utforming.

Fortau skal ha et tverrfall på maksimalt 2 % og skal opparbeides med terskelfrie overganger.

§ 0.4 Fellesområder

Alle fellesområdene ( f_BG, f_BRE, f_BUT, f_BLK, f_S KV, f_SPA, f_GV, f_BGP ) er felles
for alle boenhetene i området , og skal eies med like andeler.

B eboer n e i BKS1 og BKS2 er ansvarlig for d rift og skjøt sel av disse områdene .
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§ 0.5 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

§ 0.6 Radon (jf. pbl. § 1 2 - 7, pkt. 4 )
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i
samtlige boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser
av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Boligbebyggelse

1 .2 .1 . Konsentrert småhusbebyggelse BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Innenfor feltene BKS1 og BKS2 tillates oppført én (1) firemannsbolig i hvert felt .
Utnyttingsgrad for BKS1 er % - BYA = 50 % , for BKS2 er % - BYA= 65 % .

Til boenhetene på bakkeplan skal det tilhøre privat uteoppholdsareal tilsvarende arealet for
balkongene i 2. etg.

Innen feltene BKS1 og BKS 2 skal det settes av en beplantning ssone langs bygningens østre
sid e. Denne s kal ha en bredde på mi nst 2 m eter . S onen skal fungere som overgangssone
mellom boligen og gårdsplassen. Gangsti mot inngangsdør og trappeadkomst til 2. etg. tillates
gjennom sonen. Gangstien skal utformes så den er tilgj engelig for alle brukergrupper.

Bebyggelsens fasade bør harmonere med øvrig bebyggelse i Sagaveien og Fossekallveien.

Taktekking skal utføres med matte og ikke - reflekterende materialer.

1.2.2. Frittliggende småhusbebyggelse BF S (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Innen område BF S kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse. Utnyttingsgrad for BFS
er % - BYA = 30%. Det må tas nødvendige hensyn til flomveier gjennom området ved
eventuell søknad om byggetiltak.

§ 1.2 Le keplass f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 4 )

Lekeplass skal opparbeides med eksempelvis sand kasse, vippedyr og lekestativer. Det skal
også være sittemulighet for voksne som følger barna .

L ekeplassen bør utformes med naturfargede materialer slik at den harmonerer med
omgivelsene .
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Lekeplassen skal opparbeides med fysisk adskillelse mot vegar eal i tunet.

Lekeplass kan benyttes av beboere i BKS1 og BKS2 og av andre med deres tillatelse.

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse f_ BG 1 - 2 (jf. pbl.

§ 12 - 7, pkt. 7 )

Det skal oppføres en garasje pr. boenhet i henhold til plankart og byggetegninger.

Garasjene skal bygges med en bod innerst i hver garasje.

§ 1.4 Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbe byggelse (sykkelgarasje) f_BG 3 (jf. pbl. § 12 - 7,
pkt. 7 )

Sykkelgarasjen oppføres i henhold til plankart og byggetegninger . Antall sykkelparkeringer
skal være iht. kommunens parkeringsforskrift, to (2) plasser per boenhet. Minimum to av
disse skal dimensjoneres for HC - /transportsykkel

§ 1.5 Uteoppholdsareal f _BUT 1 - 3 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)

Felt f_BUT 1 - 3 er felles uteoppholdsareal for feltene BKS 1 - 2.

§1.6 Renovasjonsanlegg f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Det skal settes av plass til renovasjonsanlegg i henhold til plankartet. Renovasjonsanlegget
må sikres enkel adkomst fra Sagaveien for renovasjonsbil.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 2.1 Parkering f_SPA
De felles to parkeringsplassene skal opparbeides i henhold til plankart og byggetegninger.
Den ene skal dimensjoneres for HC - parkering.

§ 2.2 Fortau o_ SF
Fortau skal opparbeides med 3,5 m eters bredde. Bredden inkluderer 1 m eter til grøft og
snøopplag . Fortauet må utformes opphøyd mot kjøre veg o_SKV 1 .

§ 2.3 Kjøreveg o_SKV 1
I Sagaveien inn mot krysset med Fossekallveien skal det etableres et opphøyd gangfelt.
Prosjektering av det opphøyde gangfeltet må utføres av fagkyndig. Gangfeltet skal ha
belysning.

§ 2.4 Regulert gangfelt
I F ossekallveien skal det opparbeides regulert gangfelt iht. plankart og Statens Vegvesens
Håndbok N100 Veg - og gateutforming. Regulert gangfelt skal ha belysning.
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§ 3 . Grønnstruktur (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

§ 3.2 Vegetasjonsskjerm f_GV 1 - 2

Vegetasjo n sskjerm skal opparbeides i henhold til plankart . Eksisterende vegetasjonsskjerm
mot gn r . /b n r , 86/723 s kal bevares i størst mulig grad, og erstattes der den evt. må f jernes
innenfor arealformålet.

Det tillates oppført støyskjerm i formål for vegetasjonsskjerm, dersom grenseverdiene for støy
mot fasade iht. retningslinje T - 1442/2016 gjør det nødvendig . Støyskjerm bør plasseres så
nært veien (støykilden) som mulig. Støyskjerm må plasseres slik at den ikke bryter med linjer
for frisikt.

§ 4 . Hensynssoner(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2 )

Hensynssone – Frisikt (H140)
Innenfor område med frisikt tillates det ik ke installasjoner eller vegetasjon høyere enn 50 cm
over bakkenivå.

Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur (H410)
Innenfor sonen tillates det ikke oppføring av fast bebyggelse eller installasjoner som kan
hindre adgang til kommunal infrastruktu r i grunnen.

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10 )

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale
standard.

Før det gis igangsettingstillatelse skal utomhusplan være godkjent av kommunen.
Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Utvendig opplegg for re novasjon og tilkomst til dette fra boligene
Utvendig belysning
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:

3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram



Mal sist revidert 07.03.2016

6

Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende
forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

Før de t gis brukstillatelse skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres både for boliger
(BKS 1 - 2 ) og lekeplass ( f_ BLK) iht. T - 1442 /2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging

Før det gis brukstillatelse skal tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier iht. retningslinje
T1442/2016 være gjennomført og dokumentert. S tøyskjerm må oppføres dersom ikke andre
tiltak kan gi dokumentert tilfredsstillende støyforhold .

Før det gis brukstilla telse skal offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau ,
opphøyd gangfelt og regulert fotgjengerfelt, være ferdigstilt.

Før det gis brukstillatelse skal felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass, vegetasjonsskjerm
og beplantningssone r foran boligene være ferdigstilt og godkjent av kommunen. Dersom
bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig
påfølgende vår.



Ringerike kommune

Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

PLANBESKRIVELSE
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Detaljregulering for
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Utarbeidet av Helle Flesjå , 24 .5.2017

Figur 1 : Areal innenfor stiplet linje inngår i planområdet.
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1. Sammendrag

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig et tersyn ha en planbeskrivelse,

jf. pbl § 4 - 2, første ledd .

Dette prosjektet har bakgrunn i et ønske om å bygg e boliger på en tomt som tidligere var

benyttet til bolig og næring. Bebyggelsen i omr ådet var utsatt for brann i 2013 . Oppstart av

arbeidet med ny reguleringsplan ble vedtatt 7. mars 2016. Kommunen tok seg av

varslingsprosessen. Viktige tema i regulerings planprosessen har vært trafikale forhold med

vekt på myke trafikanter, trafikkstøy, universell utforming, forurensningsforhold i grunnen

pga. brann og ny bebyggelses konsekvenser for naboer. Vedlagt følger trafikkanalyse ,

støyrapport og sol/skyggeanalyse.

2. Bakgrunn

2.1 H ensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligformål . Planen skal i tillegg

regulere sammenhengende fortau innenfor planom rådet, med trygg, oversiktlig k ryssing av

Fossekallveien mot bussholdeplassen .

Planen skal vurdere og belyse konsekvenser i tema som støy, forurensning, trafikkforhold,

estetikk, universell utforming, sol/skygge - forhold, parkeringsløsn inger og håndtering av

overvann.

2.2 Forslagstiller , plankonsulent, eierforhold

Forslagsstiller: Sa ndvold B oliger v/ Henning Guldbrandsen

Plankonsulent : Mjøsplan AS, Kastbakkveien 11, postboks 6 – 2391 Moelv, tlf. 62 36 52 98 v/

Lars Kvam, Tor Ivar Gullord og Helle Flesjå.

Grunneier: Tord Eirik Lien, Nito AS

2. 3 Tidligere vedtak i saken

Anbefaling om oppstart av planarbeidet ble vedtatt i H ovedutvalget for miljø - og

arealforvaltning 07.03.16, sak 31/16
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2. 4 Utbyggingsavtaler

Det foreligger foreløpig ingen utbyggingsavtaler .

2. 5 Krav om konsekvensutredning?

Planen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning (ref. oppstartsmøte) .

3. Planprosessen

3.1 Medvirkni ngsprosess, varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble vedtatt 7. mars 2016. Merknader kom fra: Statens vegvesen,

Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Samfunn Utbyggin g v/ Jostein

Nybråten (Ringerike kommune), Espen Sjåstad (R ingeriks - K raft) , Håvard Skogmo og

Marianne Bakken, Christel Andres, S olveig og Lars - Anders Mosskull.

Det ble holdt et samarbeidsm øte på Rådhuset i Ringerike 19.10.2016 . F orslagsstiller med

konsulent , kommunen, grunneier og naboer var samlet for å diskutere løsninger og ønsker, og

for å utveklse informasjon.

4. P lanstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

Fylkeskommunale planer :

«Regional planstrategi i Buskerud 2013 - 2016» (kap. 5) . Planen bidrar til tett bebygd tettsted

med gode muligheter for bruk av sykkel/gange og kollektivtransport fremfor privatbil. Planen

vurderes å ikke være i konflikt med regionale planer.

Kommunale planer:

Kommuneplanens samfunnsdel :

Samfunnsdel en legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for

utviklingen i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert

transportbehov og mindre klimagassutslipp. Planarbeidet skal også gjøre rede for om det er
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aktuelt å koble seg på fjernvarmeanlegget. Den i nnebærer også utbedring av fortau og

kryssing av veien i planområdet. Planen vurderes å ikke være i konflikt med kommuneplanens

samfunnsdel.

Kommuneplanen s arealdel, evt. kommunedelplan: P lanområdet berøres ikke av

kommunedelplan. I kommuneplanens arealdel er eiendommen G/bnr. 87/24 avsatt til

forretning, resten av planområdet er avsatt til boligformål.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner

Området er regulert i reguleringspl an 0605 198 - Kroken – Busterud (vedtatt 22.2 .1990) (fig.

2)

Figur 2 : i gjeldende reguleringsplan er tomt som skal bebygges regulert til forretning/kontor, øvrige

arealer er boligformål og veitrasé.

4.3 Tilgrensende planer

Haldenjordet , planID 0605 31 (vedtatt 4.6.1958)

4.4 Temaplaner

Energi - og klimaplan (vedtatt 2. desember 2010)

Grønn plakat (vedtatt 20.11.2000) – nærlekeplasser: planområdet er merket som område med

tilbud av både opparbeidet lekeplass og naturmark innenfor en avstand på 200 m.
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4.5 Statlige planretn ingslinjer/rammer/føringer, bl.a:

Statlige retningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging :

Omhandler blant annet effektiv arealutnyttelse, trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.

Bærekraftige byer og tettsteder med tilrettelegging for næringsutvikling, helsefremmende

tiltak, miljø og livskvalitet.

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanleging i kommunene

Denne retningslinjen har fokus på kummuneplan og kommunedelplaner. S tyring av

r e guleringsplaner er et viktig virkemiddel f or å etterfølge retningslinjene og overordnede

kommunale planer.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Omhandler blant annet krav til sikkerhet og kvaliteter i nærmiljøet med bakgrunn i barn s

helse og trivsel.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
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Figur 4 :planområdet er en

hjørnetomt mellom Sagaveien

o g Fossekallveien

O mrådet ligger i Hønefoss i Ringerike kommune . Hønefoss har flere tettsteder; Heradsbygda

og Haugsbygd i tillegg til Hønesfoss sentrum. Planområdet ligger i tettstedet til Hønefoss på

Ullerål nord for sentrum og sør for Hovsmarka. Til Hønefoss Bru er det ca. 2 km i sykkel - og

kjøreavstand. Et lite st ykke øst for området ligger Ullerål skole og Hov ungdomsskole. Ved

Hov ungdomsskole er det adkomst til turområde i Hovsmarka.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende a realbruk

Per i dag er planområdet en branntomt. I

gjeldende plan ( 0605 198 - Kroken – Busterud )

er eiendommen gnr./bnr. 87/24 regulert til

næringsareal . Tilgrensende områder til

eiendommen er regulert til boligformål.

Boligene i området er hovedsakelig

eneboligtomter og noe blokkbebyggelse.

Ullerål kirke og Ullerål barnehage ligger like nord - øst for tomta på

motsatt side av Sagaveien. Hovsmarka med stort stinett ligger 600 m.

nord - øst for området.

5.3 Stedets karakter

Struktur og estetik k/ byform : området er et typisk forstadsområde, med blanding av tett

bebygde eneboligtomter og leilighetsbygninger med grønne friområder imellom . Kort vei til

både byen og turområder.
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Figur 5 : Ullerål kirke og barnehage ligger nord - øst for planområdet

Figur 6 : Fossekallveien, utsikt mot nord. Bebyggelse i området er eneboligbebyggelse iblandet lavblokker

5.4 Landskap

Landskapet i Ringerike domineres av langstrakte skogkledde åser og store jordbruksområder

på løsmasser som ble avsatt under siste istid. I Hønefoss møtes Ådalselva og den

meandrerende Randselva og dominerer landsk apet i og rundt Hønefoss (fig. 7 ).

Lokalkl ima i Ringerike er typisk innlandsklima m e d varme somrer, kalde vintrer og lite

nedbør. Planområdet ligger i et flatt og åpent område, og har gode solforhold.

Data fra Hverven målestasjon i Hønefoss oppgir at kaldeste temperatur de siste 13. mnd. var

- 19,9 °C og høyeste temperatur var 29,3 °C.

Figur 7 : Langs elvene er det elveavsetninger, og mellom disse ligger det tykk marin avsetning. En god del bebyggelse ligger

på fyllmasse også.
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Figur 8 : 3D - bil de t viser det duvende landskapet nord for Hønefoss. Utenfor tettbebyggelsen ligger kulturlandskap og skoger

(norgeibilder.no).

5.5 Kulturminner og kulturmiljø

Ifølge Riksantikvarens søketjeneste Askeladden finnes det ingenting av historisk kulturell

verdi i eller i nærheten av planområdet.

5.6 Naturverdier

I følge Miljødirektoratets kartbase (kart.naturbase.no) er det ikke kjente naturverdier i

området.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Området som inngår i planen er ikke brukt til rekreasjon/friluftsliv

5. 8 Landbruk

Områder er ikke egnet som landbruksjord og er i AR50 betegnet som arealtype bebygd og

samferdsel.

5.9 Flomveier

Det er under planprosessen fremkommet informasjon om flomveier i og rundt planområdet

(fig. 9 ). Registreri ng av flomveier er viktig med tanke på klimatilpasning. Flomveier forteller

hvilken vei vannet vil ta ved styrtregn og ekstreme nedbørsmengder. Flomveier kan være

åpne eller lukkede (kulvert/rør). Lukkede flomveier har begrenset kapasitet og behov for
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inn løpsrist. Det er også fare for at innløp blir tett, og at rør kan kollapse. Derfor er det å

foretrekke å kunne holde flomveier åpne.

Flomveien som går gjennom planområdet ligger langs hensynssone for krav vedrørende

infrastruktur, der er det ikke tillatt å oppføre bygninger, slik at denne flomveien er ivaretatt.

I traséen til Fossekallveien går det også en flomvei. Langs Fossekallveien blir det opparbeidet

opphøyd fortau, som leder vannet langs veien slik at det ikke kommer inn på planområdet.

Ingen av flom veiene går gjennom planlagt bebygd område i planforslaget.

Figur 9 ; én flomvei går via Trulserudveien og nedover Fossekallveien forbi planområdet, og én krysser Sagaveien øst i

planområdet, og følger terrenget sør - østover mellom bebyggelsen.

5.10 Trafikkforhold

Fossekallveien grenser til området i vest, og Sagaveien i nord. Kjøreadkomst til området er

per i dag både fra Fossekallveien og fra Sagaveien. Det er moderat traf ikk rundt området,

både biltrafikk og myke trafikanter. Årsdøgntrafikk (ÅDT) for Fossekallveien er 800, og for

Sagaveien frem til kryss 400 i henhold til beregninger gjort i støyanalyse . Fartsgrensene er 50

km/t for Sagaveien og 30 km/t for Fossekallveien .

V eikryssene i området er nokså oversiktlige, på grunn av at bredden på veiene øker mye mot

kryssene. Det kan allikevel oppstå uheldige situasjoner mellom biltrafikk og myke trafikanter

der det stedvis er høy vegetasjon mot veiene , f.eks. ved høyresving fra Sagaveien mot

Fossekallveien . Bred e veier gjør at fartsfølelsen minker, og faren for at b iler har høy fart inn

mot kryss øker. Det er ikke eksisterende løsning for kryssing av veiene for myke trafikanter.

Det er fortau langs Fos sekallveien som er ca. 2,3 m bred t lengst nord mot kryss mot

Sagaveien, men dette smalner inn til ca. 1,5 m bredde ved eksiterende innkjøring til
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planom rådet fra Fossekallveien (fig. 10 ). N ærmeste bussholdeplass ligger like sør for

pla nområdet i F ossekallv eien. Der går pr. dags dato buss nr. 228 og har avganger hvert 20.

minutt .

5.11 Barns interess er

Ullerål barnehage ligger ca. 100 m fra planområdet og kan fritt bruk e s til lek på

ettermiddags/kveldstid. Det ligger flere « hundremeterskoger » i området der barn kan drive

med uorganisert lek. Ca. 650 m øst for området ligger Ullerål skole som har ballbaner og

diverse lekestativer /apparater . Bekymringsfri bruk av disse arealene for lek forutsettes av

trafikksikker adkomst dit. Sagaveien videre østover fra pla nområdet er noe smal til å etablere

fortau i tillegg til kjørebane slik den er i dag. I følge V egvesenets håndbok N100 om veg - og

gateutforming kan veier som betjener inntil ca. 10 boliger regnes som gang - og sykkelvei som

kan brukes som adkomstvei. Dette k an stemme for Sagaveien frem til kryss mellom

Sagaveien og Krokenveien.

Figur 10 : E ksisterende fortau er bredere ved areal som tidligere er brukt til parkering enn lengre sør der hekken starter.

5.12 Sosial infrastruktur

I Ringerike kommune er det registrert 175 forskjellige lag og foreninger, som tilbyr aktiviteter

for barn, unge og voksne.

5.13 Universell tilgjengeligh et

Området er generelt flatt og lett tilgjengelig. De eksisterende fortauene er ikke brede nok for

at f .eks. rullestolbruker kan møte barnevogn (bør ha bredde på minst 2 m. ).

5.14 Teknisk infrastruktur
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Figur 11 : Rosa linjer er vann - og avløpsledninger

Til området går det vannledning og felles

avløpsledning. D agens energiforsyning er

lavspentkabeltrasé i bakken, lavspent

kabelskap er plassert på motsatt side av

Fosseka l lveien fra planområdet . A v

alternative energikilder er det

fjernvarmeanlegg i nærområde t som det går

an å legge videre inn til planområdet. Det

kan for eksempel gjøres i samarbeid med

naboer som ønsker å koble seg på. Det går

vannledning, avløpsledning og svakstrøm kabeltrasé under bakken. Vilkår for permanent og

midlertidig tilknytning til Ri n geriks - Kraft kan leses på;http://www.ringeriks -

kraftn ett.no/nettleie/tilknytning - til - nettet/

Figur 12 : Blå stiplet strek er lavspentkabeltrasé, rød stiplet strek er høyspentkabeltrasé

5.15 Grunnforhold

I følge NGU sine løsmassekart ligger planområdet på tykk marin avsetning. Det er ikke kjente

naturfarer som f.eks. kvikkleire eller flomfare i området.
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Figur 13 : store deler av området rundt planområdet er dekket av tykk marin avsetning.

5.16 Støyforhold

Området er utsatt for støy fra Fossekallveien og Sagaveien (fig. 14 og 15 ) . På grunn av

manglende data om årsdøgntrafikk (ÅDT) er trafikkmengden i området beregnet som

beskrevet i støyrappor t (vedlegg Støyrapport ) etter veileder til retningslinjer for behandling av

støy i arealplaner (T1442 /2016 ) . D eler av området er innenfor gul støysone, som krever at

områder med funksjoner som er støysensitive bør ligge på skjermet side eller det må

i verksettes støydempende tiltak.

Anbefalingene i retningslinjen er overskredet i følge støyrapporten , som viser at støy mot

fasade er 55,4 dB mot anbefalingene som er maks. 55 dB .

I et tidlig forslag til plan ble garasjene plassert ut mot Fossekallveien (i vest) som et

støydempende tiltak for resten av området. Dette ble etter anbefaling fra areal - og

byplanavdelingen i kommunen gått bort fra på grunn av dårligere solforhold på

uteoppholdsareal og at garasjene ville blitt dominerende i gatebildet.
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Figur 15 : støysone med mottakerhøyde på 4 m, tilsvarer

høyde på balkong
Figur 14 ; mottakerhøyde 1,5 m tilsvarer person på

bakkenivå/uteoppholdsarealer

Figur 16 : Mottakspunkter for støy mot fasade.
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Figur 16 viser at høyeste ve rdi for støy mot fasade er 55,4 dB i området. G renseverdien som

anbefales i ret ningslinje t - 1442/2016 er 55 dB. Verdiene er noe usikre, på grunn av at

trafikkmengden i området er beregnet ut fra antall boliger i området. D erfor kan man ikke si

med sikkerhet om støyverdiene i realiteten er over eller under grenseverdien på 55dB.

5.17 Luftforurensing

Ringerike har ikke egen målestasjon for luftkvalitet. I følge luftkvalitet.info kan Ringerike

sammenlignes med de forhold som finnes i Lillehammer. Resultatene for Lillehammer vi ser at

målingene er under tillatte overskridelser av grenseverdien (grønn farg ekode) i alle måneder

utenom november og desember der tiltaksutredn ing er påkrevd (gul fargekode, fig. 14 ).

Planområdet ligger et stykke utenfor sentrumskjernen. Basert på at verdiene ikke overskrides

store deler av året i by, regnes det ikke som nødvendig med videre utredning av området.

Figur 1 7 : Situasjon for luftkvalitet i byer på sør - og østlandet.

5.18 Forurensning i grunnen

Tomten som i eksisterende reguleringsplan er regulert til forretning (fig. 2) er en branntomt.

På bra nntomter er det generelt grunn til å tro at grunnen kan være forurenset som følge av
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brannen. Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre undersøkelser som minimum avklarer

om normverdier er overskredet jf. Forurensningsforskriftens § 2 - 4. Krav om underøke lser .

Dersom undersøkelser viser at normverdier er overskredet, kreves det ytterligere

undersøkelser og vurderinger for å klargjøre eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og

brukerinteresser. Videre prosess ved påvisning om forurenset grunn er beskrev et i

Forurensningsforskriftens §§ 2 - 5 til 2 - 13 .

Denne reguleringsplanens bestemmelser §5 Rekkefølgebestemmelser, sikrer at forhold til

forurensning i grunnen hensyntas ved at det ikke kan gis igangsettingstillatelse før det

foreligger dokumentasjon på at området er i tråd med normverdiene som er fastsatt i

forskriften.
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6. ROS - Risiko - og sårbar het (eksisterende situasjon)

Risikomatrise, alle rel evante forhold skal vurderes

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

1. Ubetydelig 2. Mindre

alvorlig

3. Alvorlig 4. Svært

alvorlig

Forhold som er relevante i denne planen:

Rasfare

Flomfare

Vind
Støy

Luftforurensning og forurensning i grunnen

Beredskap og ulykke s risiko

Kulturminne/miljø

Radon
Trafikkulykker

Sammendrag

Det er utarbeidet ROS - analyse i forbindelse med reguleringsplanarbeid for areal som inngår i

denne planens avgrensning. Det er grunn til å tro at det kan være forurenset grunn i området

på grunn av brann. Radonnnivået i området f oreligger det ikke registreringer på. Området er

også utsatt for støy fra Fossekallveien. I tillegg mangler det gode løsninger for gående og

syklende i området. Disse fire temaene utgjør de største utfordringene i området hva angår

risiko og sårbarhet. Den ne ROS - analysen omhandler eksisterende forhold, men beskriver

allikevel tiltak mot mulige ønskede hendelser.

Innledning
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I henhold til plan - o g bygningsloven § 4 - 3 skal planmyndigheten påse at det blir gjennomført

en risiko - og sårbarhetsanalyse for planområdet ved utarbeidelse av planer for utbygging.

Analysen skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som knyttes til planområdet og eventuelle

endringer som tiltaket medfører eller for tiltak som er hjemlet i planen. Hensikten med ROS -

analyser er å u tarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn

kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt

kunnskap om og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere,

kommunen og publikum for øvrig. For å kunne redusere omfang av skader og uønskede

hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at man

først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er

behov for å iverksette eventuelle avbøtende tiltak, og ROS - analysen har i så måte en praktisk

verdi i gjennomføring av planen.

Metode

En enkel ROS - analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor

stor risiko de representerer. Basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig e hendelsene er,

hvor store konsekvenser de har, og årsaksfo rhold, blir tiltak vurdert for å hindre at de skal

oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av dem. Analysen er utført i samsvar

med Dir ektoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder for kommunale risiko - og

sårbarhetsanalyser. Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for

mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av

sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et

u ttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger.

Temaene i ROS - analysen tar utgangspunkt i veilederen "GIS i samfunns sikkerhet og

arealplanlegging. Vestlandsprosjekt" utarbeidet av Statens kartverk og Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2005. I sjekklisten er det listet opp flere mulige

hendelser som både isolert sett og helhetlig fører til risiko og sårbarhet med hensyn til

konsekvenser for planen og konsekvenser av planen. Det vurderes hvilke konsekvenser en

eventuell hendelse kan ha for liv/helse, materielle/økonomiske verdier, miljø og

samfunnsviktige funksjoner. Sannsynlighet og konsekvens vurdere s som i "Veileder for

kommunale risiko - og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994) etter følgende kriterier:
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Vurdering av sannsynlighet for hendelse er delt i :

1. Lite sannsynlig - mindre enn én gang hvert 50. år

2. Mindre sannsynlig - kan skje, ikke usannsynlig

3. Sannsynlig - kan skje av og til, mulig periodisk hendelse

4. Meget sannsynlig - kan skje regelmessig, forholdet kan være kontinuerlig tilstede

Vurdering av konsekvenser av hendelser er delt i:

1. Ubetydelig: Ingen person eller miljøskader

2. Mindre alv orlig: Få små person - eller miljøskader

3. Alvorlig: Alvorlig person - eller miljøskader

4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mé n; mange skadd, langvarige

eller varige miljøskader

Risikoen ved hvert enkelt tema som analyseres vurdere s som en sum av sannsynlighet og

konsekvens gjennom en risikomatrise som vist nedenfor

Risikomatrise:

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, eventuelt endringer i plan

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes - eventuelt endringer i plan

Hendelser i grønn e felt: Tiltak vurderes om de skal gjennomføres

Hendelse/situasjon Aktualitet Sans. Kons. Risiko Kommentar/tiltak

1. Natur - og
miljøforhold

1 . 1 . Etter søk i
miljødirektoratets
kartbase og
artsdatabankens
kartbase foreligger
det ingen natur - og
miljøforhold som
kan forringes i
området.

2. Rasfare 1. 4. Det er i følge NGU
sin kartbase ikke
risiko for jord - og
flomskred eller
kvikkleireskred i
området.

3. Flomfare 3 . 2 . Det er i
planprosessen
fremkommet
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informasjon om
flomveier i og forbi
planområdet. Det
er i følg e NVE sin
kartbase ikke
kartlagt flomsoner i
området.

4. Vind 2. 1. Området ligger i et
tett bebygd område
i innlandet.

5. Radongass 2. 3. Radonnnivået i
området er
betegnet som
usikkert.
Tiltak:
Radonsperre i
grunnen for
boliger.

Menneskeskapte forhold

6. Støy 3. 2. Deler av området
er utsatt for støy f ra
F ossekallveien og
Sagaveien, gul
støysone (T - 1442 )
Tiltak: bebyggelse
sikres én stille side
for å kunne ha
åpne vinduer på
soverom.

7. Luftforurensing og
forurensing i
grunnen

3 . 3 . Pga at deler av
området er en
branntomt er det
grunn til å tro at det
kan være
forurensning i
grunnen. Det
foreligger ikke
rapporter om
luftkvalitet i
området. Arbeid er
igangsatt i
kommunen for
måling av
luftkvalitet i
Hønefoss sentrum.
Tiltak: Det gj øres
grunnleggende
undersøkelser etter
krav i
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forurensningsforsk
riften. Planens
bestemmelser
sikrer at det ikke
kan gis
igangsettingstilllat
else før
normverdier gitt i
forskriften er
dokumentert
tilfradsstillende.

8. Beredskap og
ulykkesrisiko

1 . 4 . D et fraktes en del
farlig gods i
Hønengata (FV35)
øst for
planområdet.
Avstand til
Hønengata er ca.
600 m. Ringerike
Sykehus ligger ca.
4,5 km sør for
planområdet.

9. Kulturminner/miljø 1. 2. Det er ingen kjente
kulturminner i
området.
B estemmelser til
reguleringsplan
sikrer at arbeidet
stanses ved
aktuelle funn under
anleggsarbeid.

10. Trafikkulykker 2. 3. Det er ikke
registrert
trafikkulykker ved
planområdet, men
én hendelse i 1994
med påkjørsel av
syklist har hendt i
Sagaveien vest for
planområdet. I
tillegg én mindre
ulykke der parkert
bil ble påkjørt i
1997 sør - øst for
området i
Fossekallveien. Det
eksisterer ikke
løsning for
kryssing av
Fossekallveien og
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Sagaveien fra
området i dag.
Fortauene er smale
og
usammenhengende.

Nedenfor er de vurderte hendelsene som er vurdert aktuelle oppsummert i risikomatrisen.

Numrene i matrisen viser til nummer på tema i analysetabellen.

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig 6

2. Mindre sannsynlig 4 5 10

1. Lite sannsynlig 1 9 3 2 , 8

1. Ubetydelig 2. Mindre

alvorlig

3. Alvorlig 4. Svært

alvorlig

Hendelser i røde felt:

7. Luftforurens ning og forurensning i grunnen; Hendelsen er rød fordi tomten er en

branntomt, som gir grunn til å tro at grunnen kan være forurenset. Grunnleggende

undersøkelser blir gjort først. Dersom normverdiene overskrides i grunnundersøkelsene, stiller

forskriften krav til videre behandling av f orurenset grunn.

10. Trafikkulykker; det er ikke registrert trafikkulykker i området. det har vært hendelser i

omegn, men ingen av disse punktene inngår i planavgrensningen. Planforslaget har fokus på å

øke trafikksikkerheten i form av forbedret fortau, s ikring av frisikt og gangfelt for kryssing av

Fossekallveien, samt tiltak i form av fartshump i Sagaveien.

Hendelser i gule felt:

2. Rasfare; det er ikke grunn til å tro at området er rasfarlig. Konsekvensen av et ras kan være

så alvorlig at hendelsen uansett havner i gul kategori.
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3. Flomfare ; det er under planprosessen fremokmmet data som viser at det går flomveier i og

forbi planområdet jf - kap 5.9 i planbeskrivelsen. Flomveien som går gjennom område BSF

følger traséen for H410 Krav vedr. infrastruktur, som gjør at det ikke kan plasseres

bebyggelse der. Flomveiene ivaretas ved at det ikke kan oppføres bebyggelse i denne sonen.

Ved tiltak i Sa gaveien bør det sikres gjennomløp for flomvei. Det er ikke planlagt bygninger

med kjeller i planområdet. F lom veien i Fossekallveien ivaretas gjennom å etablere opphøyd

fortau.

5. Radongass; det er ikke registrert radonnivåer i området. Konsentrasjonen er derfor usikker.

Konsekvensene av å bli utsat t for Radongass over tid i in neluft kan bli alvorlige. Derfor er det

lagt inn i bestemmelsene at ny boligbebyggelse sikres mot radongass med radonsperre i

grunnen.

6. Støy; deler av området er utsatt for støy. I løsningen som dette planforslaget viser er

boligbebyggelsen plassert slik at deler av den er innenfor gul støysone. Løsningen er et

resultat av vurdering av flere alternativer. Den presenterte løsningen er den vi har kommet

frem til som vil gi best forhold med tanke på s oleksponering, gatemiljø, plassering av

uteoppholdsareal o g lekeplass, adkomst og renovasjon. Støyskjerm mot Fossekallveien ville

begrenset støynivået i planområdet, men lukket hage ville passet dårlig sammen med strøkets

karakter, og islolert fremtidige beboere i området fra gatemiljøet ellers. Det kan likevel b li

aktuelt å sette op p støyskjerm, hvis det ikke kan dokumenteres tilfredsstillende støyverdier

ved hjelp av andre tiltak. Det er lagt inn bestemmelser om støyskjerming for private teras ser i

2. etg. og tilsvarende privat område i 1. etg. Lekep lassen er plassert utenfor gul støysone.

8. Beredskap og ulykkesrisiko; Det l ar seg vanskelig gjøre å utelukke fare for ulykker.

Sannsynligheten for at noe skjer er lav i området, det er lite risikofaktorer omkring som kan

ramme planområdet. Allikevel ville en potensielt stor ulykke muligens fått svært alvorlige

konsekvenser, og hendelsen havner derfor uansett i gul kategori. Området ligger nært

Hønefoss sentrum og nødetater, og beredskapen må regnes som god. Det vurderes til at det

ikke trengs tiltak i området i forbinde lse med hendelsen.

Hendelser i grønne felt:

1. Natur - og miljøforhold; det foreligger ingen registrerte viktige elementer hva angår natur -

og miljøforhold i planområdet.
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4. Vind; området ligger i tettbygd strøk og mellom høydedrag i nærområdet. Det vurderes slik

at det ikke er risiko for skader som følge av sterk vind i området.

9.Kulturminner/miljø; det er ikke registrert kulturminner i planområdet. Dersom det blir gjort

funn i f orbindelse med tiltak i marken, sikrer planens bestemmelser håndtering av dette iht.

kulturminneloven.

7 . Beskrivelse av planforslage t

Figur 18 : Utsnitt av plankartet; det legges opp til høy utnyttelse og høy kvalitet i planområdet

7 .1 Planlagt arealbruk

Planområdets avgrensning går til midtlinje i tilgrensende veier for å inkludere fortau og

fotgjengerfelt. I tillegg er det tatt med areal som i gjeldende reguleringsplan er regulert til

veiarea l. Hensikten med det er å r egulere til boligbebyggelse på området. Dette arealet er

holdt i hevd av naboeiendommene, som har etterlyst en avklaring på fremtidig eierskap av

dette arealet i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Deling av tomter gjøres ikke i dette

planarbeidet. I enden av området mot Krokenveien er det plass til én liten tomt, som

kommunen muligens vil utnytte til kommunal bolig.

Planområdet er ca. 5,5 daa og reguleres blant annet til Bebyggelse og anlegg - boligformål

(fig. 16 ) i tillegg til andre tjenelige areal formål. Reguleringsplanen omfatter eiendommen

gnr./bnr. 87/24, 87/523, 87/454, 86/ 764, 86/65 og deler av 86/457. E iendommen 87/24 er

detaljert regulert for å tilrettelegge for bebyggelse, de øvrige eiendommene reguleres til
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boligfor mål. En eventuell eiendo msavklaring mellom kommunen og nabo - grunneiere vil skje

etter avsluttet reguleringsprosess .

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

på arealet. Det skal i tillegg inneholde bilparkering; minst én parkeringsplass pr. boenhet, i

tillegg to gjesteparkeringer hvorav én er dimensjonert for HC - parkering . På arealet skal det

opparbeides sykkelparkering og renovasjonsløsning. Det skal opparbeides felles

uteoppholdsareal me d så gode solforhold som mulig. I tillegg skal det opparbeides lekeplass,

hovedsakelig tiltenkt de minste barna.

7 .1.1 Reguleringsformål i planområdet:

Planformål i reguleringsplan oppgis i feltkoder etter Regjeringens mal for feltkoder i

arealplan. Feltkoder (f.eks. BKS) som der er fler e av får i tillegg løpenumm er bak. Eierform

oppgis også med f_ for felles eierform og o_ for offentlig eierform (f.eks. f_SKV og o_SF)

Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BKS 1 og BKS2 (1112)

Boligbebyggelse – frittliggend e småhusbebyggelse - B FS (1110)

Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse – f_ BG (1119)

Renovasjonsanlegg – f_ BRE (1550)

Uteoppholdsareal - f_ BUT (1600)

Lekeplass - f_BLK (1610)

Gårdsplass – f_BGP (1620)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Fortau - o_ SF (2012 )

Parkering (gjesteparkering og HC - parkering ) - f_SPA (2080)

Kjøreveg - o_SKV (2011)

Kjøreveg – f_SKV (2011)

Grønnstruktur

Vegetasjonsskjerm – f_GV (3060)
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Hensynssoner

Sikringssone - frisikt – H140

Infrastruktursone – krav vedrørende infrast ruktur – H410

Støysone – Gul sone iht. T - 1442 – H220

Juridiske punkt og linjer i plankartet

Frisiktlinje 1222

Regulert fotgjengerfelt 410

7 .2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Boligbebyggelse – K onsentrert småhusbebyggelse BKS1 og BKS2 : Konsentrert

småhusbebyggelse omfatter boliger som er småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker, og

med etasjehøyde ikke over 2 etasjer. Bygninger med gesimshøyde over 8 meter og

mønehøyde over 9 meter anses ikke som konsentrert småhusbebyggelse. Firemannsbo lig

defineres av Byggforsk som en mellomform innenfor lavblokk, en blokk med to eller fire

etasjer og minst fire leiligheter. Små firemannsboliger kan defineres som småhus

(Husbanken.no). i hvert av feltene BKS1 og BKS 2 kan det oppføres én firemannsbolig .

Boligbebyggelse: frittliggende småhusbebyggelse BFS: H er er d et tilllatt oppført enebolig

el l e r horisontalt - eller vertikaldelt tomannsbolig (husbanken.no).

Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse f_ BG 1 og f_BG2 : I garasjeanlegget er det

beregnet én p arkeringsplass per boenhet. Dybden er 7 meter, som muliggjør liten utebod i

sammenheng med garasjeplass.

Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse – sykkelparkering f_BG 3 : I henhold til

kommunens parkeringsforskrifter skal det være to parkeringsplasser fo r hver boenhet. To av

disse skal være dimensjonert for HC - sykkel/transportsykkel. Sykkelparkeringen har mulig

adkomst både til tunet og mot nord til fortau via fellesområdet bak garasjene.

Renovasjonsanlegg f_BRE : Her skal det opparb eides felles renovasjonsanlegg.

Uteoppholdsareal f_BUT 1 – f_BUT3 : U teoppholdsarealet er plassert mellom husene og mot

vest for best mulig solforhold. Det skal opparbeides plass for hagemøbler o.l. og kan plasseres

felles lekeapparater i uteoppholdsarealet. For de større barna er det kort vei til barnehage ved

Ullerål kirke, og til skolen. Det skal settes av område til privat hage for leilighetene i 1. etg.

tilsvarende balkongene i 2. etg .
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Lekeplas s f_BLK: I nnenfor området som er satt av til l ekeplass skal det opparbeides

l ekeplass for små barn i aldersgruppen 0 - 5 år med eksempelvis sandkasse, vippedyr og

huskestativ. Det skal også etableres sitteplass for voksne som følger barna. Området har gode

s olforhold og er plassert mellom bolighusene og utenfor støysonen. Det stilles krav om at

lekeplassen avgrenses fysisk mot trafikken ved garasjene.

Lekeplassen skulle kunne benyttes av andre nærliggende boliger, da den nok vil bli den lettest

tilgjengelige småbarn s lekeplassen for flere av boligene i nærområdet . Bruken av området bør

dog være opp til dem som flytter inn der på grunn av plasseringen midt i tunet. Det anbefales

at lekeplassen utføre s i naturfargede materialer slik at den harmonerer med omgivel sene og

resten av uteoppholdsarealet/hagen.

Gårdsplass f_BGP: Arealet mellom husene og garasjene er regulert til gårdsplass og er

dimensjonert for inn - og utkjøring til garasjene.

Fortau o_SF : E tter ønske fra kommunen er det regulert bredere og sammenheng ende fortau

samt regulert gangfelt for å ivareta trygghet til myke trafikanter. Fortauet er 3 m bred t og

regulert i henhold til vegvesenets håndbok N1100 for veg - og gateutforming, figur E27.

Gangfelt et i Fossekallveien er plassert nært bussholdeplass på motsatt side av vegen. I

Sagaveien inn mot krysset med Fossekallveien skal det etableres et opphøyd gangfelt.

Parkering (gjesteparkering /HC - parkering ) f_SPA : Det er regulert inn to

gje steparkeringsplasse r i området, hvorav den ene er dimensjonert for HC - parkering

Kjøreveg o_SKV: P lanavgrensningen går ut til midtlinje av Sagaveien og Fossekallveien for

å kunne regulere inn fortau og tiltak for økt trafikksikkerhet.

Kjøreveg f_SKV: A vkørselen til området ti lhører eiendommen gnr. 87 bnr. 24 og er regulert

med 5 m bredde.

Vegetasjonsskjerm f_GV : H ensikten med vegetasjonsskjerm en er å avskjerme og hindre

innsyn i boliger og fellesområder. Det er også bemerket av naboer etter oppstartsvarsel at

eksisterende veg etasjonsskjerm mot sør - øst ønskes bevart. Område avsatt til

vegetasjonsskjerm er noe redusert i forhold til eksisterende situasjon for å få tilstrekkelig plass

til innkjøring og parkering. Det er sikret i bestemmelsene at vegetasjonsskjerm skal bevares så

langt det er mulig og/el l e r erstattes innen det aktuelle feltet i plankartet før det kan gis

brukstillatelse. Innenfor frisiktsone n kan vegetasjon ikke få vokse seg hø y ere enn 50 cm over

bakkenivå.
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Sikringssone – F risikt H140 : Hensikten med frisiktsone n er å øke tryggheten for biltrafikk,

gående og syklende i kryss. I nnenfor sikringssonen kan det ikke settes opp gjenstander som

hindrer sikten, og vegetasjon må holdes nede til under 50 cm.

Infrastruktursone – K rav vedrørende infrastruktur H410 : I nfrastr uktur - sonen følger

traséen til kommunale ledninger i grunnen, og er en buffersone på 15 m. I nnenfor denne

sonen kan det ikke settes opp bygninger eller faste installasjoner som kan hindre adgang til

kommunaltekniske anlegg.

Støysone – Gul sone iht. T - 1442 H220 : den skraverte støys onen som er inntegnet på

plankartet gjeld er støysone med mottakshøyde 4 m. Støysone for mottakshøyde 1,5 m vises i

støyrapport. Lekeareal i området (BLK) er plassert utenfor støysone på bakkenivå. I figur 14

og 15 ser det ut som a t støysonen er min dre omfattende enn i støysonen i plankartet. Grunnen

til det er at figurene som er hentet direkte ut fra støyberegningsprogrammet vises i en høyere

oppløsning enn grensen for støy som eksporteres og legges inn i plankart. Den gule sonen i

firgurene viser h vilke områder som er påvirket av støy over 55 dB. Punktene i figur 16 viser

støyverdi i det konkrete punktet (her mot fasade med mottakshøyde 4 m.). Støyrapport følger

planen som eget dokument.

I følge støyrapporten er støy mot fasader overskredet med 0,4 dB iht. retnignslinjen for

behandling av støy i arealplanlegging T - 1442/2016. På grunn av at verdiene er estimerte, og

dermed noe usikre, kan det ikke konkludere s med at planforslaget er i henhold til

retningslinjen.

Støyskjerm mot veiene må være høy f or å redusere støy i 2. etasje. Ut fra praktiske og

estetiske hensyn anses oppføring av støyskjerm noe urimelig, men kan i ytterste konsekvns

være nødvendig for å overholde anbefalingene i retningslinjen.

I teorien gir en økning på 3 dB en dobling av ly denergien og en økning på 10dB en tidobling.

Menneskets subjektive oppfatning av lyd følger derimot ikke desibelskalaen. Undersøkelser

viser at 10dB økning oppleves som en fordobling og 3dB oppfattes som merkbar. 5 - 6dB

oppfattes av de fleste som en tydelig økning. Et støynivå på ca. 60dB kan sammenlignes med

en normal samtale. På bakgrunn av dette er det sannsynlig at en overskridelse på 0,4dB ikke

vil være merkbar.
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I planens bestemmelser er det stilt rekkefølgekrav om at opphøyd gangfelt for kryssing av

Sagaveien skal være ferdigstilt før brukstillatelse. Et opphøyd gangfelt vil antakelig ha

fartsreduserende virkning for trafikk i Sagaveien inn mot krysset Sagaveien x Fossekallveien.

Per i dag er farsgrensen i Sagaveien 50 km/t. Lavere fart gir mindre st øy, og det vil antakelig

redusere støy mot fasader mot Sagaveien.

Konklusjoner for støyforhold:

Grenseverdien i retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1442/2016) er

overskredet med 0,4 dB i støyrapporten, og en må ta utgangspunkt i at det stemmer. Mulige

tiltak for å bedre støyforholdene i planen er støyskjerm mot Sagaveien og Fossekallveien, og

tett rekkverk på balkong/privat uteområde mot Fossekallveien. En støyskjerm må være høy

for å kunne redusere støynivå mot fasade i andre et asje. Det bør av estetiske og praktiske

hensyn ikke settes opp støyskjerm med mindre det påvises overskridelse av grenseverdiene

for støy mot fasadene.

På grunn av at grenseverdiene såvidt er overskredet (jf. støyrapport), bør det være åpent for å

ikke o ppføre støyskjerm dersom grenseverdiene i realiteten ikke er overskredet. Planforslaget

må allikevel åpne for oppføring av støyskjerm dersom grenseverdiene faktisk overskrides.

Derfor er det skrevet i bestemmelsene at det er tillatt å oppføre støyskjerm i formål for

vegetasjonsskjerm . Videre sier rekkefølgebestemmelsene at tilfredsstillende støyforhold i

området må dokumenteres før brukstillatelse.

7 .3 Bebyggelsens plassering og utforming

I første omgang ble nøyaktig plassering av bebyggelse fasts att i plankartet f or å sikre høy

kvalitet i området, og sikre fornuftige og funksjonelle løsninger. Fordi plankart er juridisk

bindende kom vi senere frem til at det kan bli problematisk i en byggefase dersom bygninger

må flyttes litt den ene eller andre veien pga. ledninge r i bakken e.l. Område for konsentrert

småhusbebyggelse er fortsatt svært begrenset i planen for å sikre at planløsninger som man er

kommet frem til opprettholdes i byggeprosessen. Forslag til plassering av bebyg gelse er vist i

fig. 18, s. 2 4 , og bebyggelsens utforming er vist i fig. 22, s. 34.

7 .3.1 Bebyggelsens høyde

Bolighusene som er planlagt i området har mønehøyde på 8,6 m gesimshøyde er 6,1 m.
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7 .3.2 Grad av utnytting

Kommunen tillater normalt en utnyttingsgrad p å 35 % i tettbebyggelse. Figur 17. viser

arealoppgave i området . På grunn av at det er satt av to enkelte felter med formål konsentrert

boligbebyggelse blir utnyttingsgraden i disse formålene svært høy; %BYA=50% for BKS1 og

for BKS2 er %BYA=65%.

I område for frittliggende boligbebyggelse (BFS) er utnyttings graden satt til 30 %. Feltet er på

2083,9 m², og av dette er 1063 m² innenfor infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur

(H220).

Figur 19 : O versikt over alle flater i plankartet med areal og etter arealformål
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Figur 20 : A realformål og areal i regulerings plan en

7 .3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling

Det vil bli 8 boenheter i området, fordelt på to firemannsboliger.

7 .4 Boligmi ljø/ bokvalitet

Leilighetene i firemannsbo ligene inneholder kombinert stue /kjøkken, 2 soverom, bad, bod

samt et ekstra rom som kan benyttes som soverom . I tille g g kommer balkong eller privat

uteplass på bakkeplan. (fi g. 21 )

Figur 21 : P lanløsning for leiligheter i planlagt be byggelse.
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Bygningen e er plassert slik at balkonger og private uteplasser vender mot vest. Leilighetene

får felles uteoppholdsareal som også vender mot vest.

7 .5 Parkering

I planforslaget er det regulert én parkeringsplass per bolig i garasjeanlegg. I tillegg er det

regulert inn to felles gje steparkeringer for hele området hvorav én er dimensjonert for HC -

parkering , samt romslig sykkelparkering med adkomst for gående/syklende både mot

Sagaveien og tunet.

I fø lge kommunens parkeringsvedtekter skal boenheter mellom 60 m² og 80 m² ha én

parkeringsplass per boenhet og boenheter over 80 m² ha to parkeringsplasser per boenhet. På

dette punktet er ikke planforslaget i henhold til kommunens vedtekter, da boenhetene he r er

88 m² og 83 m ² i totalt bruksareal . D et er regulert én parkeringsplass per boenhet i tillegg til

totalt to ekstra gjesteparkeringer. Grunnen til dette er at to parkeringsplasser per boenhet ville

tatt opp for mye areal til å få en god planløsning i om rådet. Det var i et tidlig utkast regulert

fire gjesteparkeringer som også kunne benyttes som ekstraparkering. Plassering av parkering,

hus og uteoppholdsareal måtte da løses på en annen måte som førte til mindre

uteoppholdsareal og dårligere solforhold på bakkenivå. I bynære områder skal det satses på

kollektivtransport, sykkel og gange fremfor bilbruk ifølge kommuneplanens samfunnsdel.

Området ligger hensiktsmessig plassert med gangavstand til barnehage, barneskole og

ungdomsskole. Det er også bare en ti minutters sykkeltur til Hønefoss sentrum.

Bussholdeplass med avgang flere ganger i timen finnes like ved. Planforslaget bygger opp

under kommunens målsetninger om redusert biltrafikk og klimagassutslipp, samt at 70% av

befolkningsveksten i kommunen skal ta s unna i sentrumsområder.

Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg

I reguleringsplan en er parkering til boenhetene regulert til garasjeanlegg for bolig -

/frit idsbebyggelse (sosikode 1119). D e ligger nord og øst i planområdet slik at hus og

uteareale r kan plasseres i vest og sør for best soleksponering. G arasjene kan bygges som

lukkede garasjer eller carporter. Området som ar avsatt er 7 m dypt, slik at det er plass til én

liten utebod innerst for f.eks redskaper, ski o.l.
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7 .6 Tilknytning til infras truktur

Til området går det vannledning og felles avløpsledning. Dagens energiforsyning er

lavspentkabeltrasé i bakken, lavspent kabelskap er på motsatt side av Fossekallveien. Av

alternative energikilder er det fjernvarmeanlegg i nærområdet som det går an legge v idere inn

til planområdet. Det kan for eksempel gjøres i samarbeid med naboer som ønsker å koble seg

på.

Spesifisering av tekniske løsninger vil fremkomme av byggesøknad.
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Figur 22 : Bygningene har saltak og fasade med kledning av liggende panel. Overbygd trapp ved inngang til 2. etg.
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7 .7 Trafikkløsning

7 .7.1 Kjøreatkomst

Adkomsten til/ f ra Sagaveien nord i utbyggingso mrådet stenges slik at det kun blir adkomst for

biler i eksisterende avkjørsel i sør. Dette vil re dusere traf ikken i krysset Sagaveien x

Fo ssekallveien. Det anlegges adkomst for gående og syklende mot nord til Sagaveien.

Hønengata er hovedtrasé inn til Hønefoss sentrum. Den ligger et stykke øst for området, med

adkomst fra området via Fossekallveien og Krokenveien.

7 .7.2 Utforming av veger

Adkomstvegen til området er regulert til 5 m bredde som inkluderer sideareal til snøopplag og

evt. grøft. Fra adkomstvei og inn på tunet stiger høyden fra kote 92 til 94 med

stigningsforhold på ca. 1:5 m . D et er satt krav om at parkering må planeres ti l tilfredsstillende

nivå for universell utforming ved HC - parkering.

7 .7.3 Krav til samtidig opparbeidelse

Fø r brukstillatelse kan gis er det stilt krav om at området er ferdig opparbeidet, inkudert

fortau .

7 .7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende

Det legges til rette for sykkel og gange i reguleringsplanen. Det er planlagt stor s ykkelgarasje

i området. F ra syk k e lgarasjen er det regulert adkomst både mot tunet og ut via adkomstvei

til /fra Fossekallveien , og i tillegg trasé som går ut nord for området (f_BUT3) . Fortauet so m

går i området er utvidet til 3,5 m som inkludert grøft og snøopplag bredt og er mer

sammenhengende enn det eksisterende . Det skal anlegges fotgjengerfelt for kryssing av

Sagaveien til fremtidig fortau på nordsiden av Sagaveien. I bestemmelsene sikres universell

utform ing med terskelfrie overganger i kryss og maksimalt tverrfall på 2% .

7 . 7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold

Adkomstveien til ny bebyggelse tilhører eiendommen gnr./bnr. 87/24. Den benyttes også av

eiendommen gnr./bnr. 86/772.
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7 .8 Miljøoppfølging

E ttersom at tomten er en branntomt, vil det bli tatt prøver av området for å avdekke eventuell

forurensning. Det er sikret i bestemmelsene at forurensningsforhold må være dokumentert

tilfredsstillende før det gis igangsettingstillatelse.

7 .9 Universell utforming

Krav som er stilt:

- I referat fra oppstartsmøte: aktuelle tem a for utredning i planarbeidet; aktivitet for alle,

herunder universell utforming. Konsekvenser for eget planområde og influensområde.

- Kommuneplanens bestemmelser: § 1.0.2; G enerelle bestemmelser. «I byggeområder for
bolig kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er sikret i henhold til de til enhver
tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer» .

I planen er det regulert fortau som er bred ere (3,5 m. inkl. 1 m. grøft/snøopplag ) og trinnløse

overganger i kryss sikres i planens bestemmelser. Planområdet har noe helning fra

adkomstveien og inn på tunet. For at adkomst mellom boligene og HC - parkering skal være i

henhold til forskrift om universell utforming må området planeres.

I figur 2 3 er det tegnet inn fire snitt (A, B, C, og D) mellom HC - parkering og inngang til

boliger, samt fra adkomstvei og inn på tunet. T errengprofi l av snittene er vist i figur 2 4 .

Figur 23 : fire snittlinjer er undersøkt for å do kumentere helningsgrad fra HC - parkering og inn på området.
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Figur 24 : Terrengsnittene viser at det er en del helning mellom adkomst inn på tunet og mellom HC - parkering og den

sørligste tomta.
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Figur 25 : vegetasjonsskjerm mellom adkomstveg og bebyggelse skjermer

naboene'

7 .10 Uteoppholdsareal

Leilighete ne i 2. etg. har tilgang ut til egen balkong. Lelilighetene på bakkeplan får eget

uteareal tilsvarende størrelse på balkong i 2. etg. . Alt annet uteoppholdsareal på bakkenivå er

felles.

Uteoppholdsareal i planen er både areal foran og mellom husene, samt bak gar asjene og på

sidene av husene. A realet bak garasjene og på sidene av husene er ikke funksjonelt og har

dårlige solforhold og det kan ikke forventes at det blir brukt til utendørs opphold annet enn

evt. dyrking av planter og liknende. Den delen av ut eoppholdsarealet som har gode

solforhold, plass til møblering o.l. er det som ligger foran og mellom husene mot vest.

I tillegg til eget areal for

lekeplass er d et er kort avstand

til lekeplassen til Ullerål

barnehage og Ullerål

barneskole.

Det er én eksisterende

vegetasjonsskjerm mellom

regulert adkomstvei og

planlagt bebyggelse (fig. 23 ) .

Det er et sterkt ønske fra

naboer at denne beholdes. Veget asjonsskjerm er regulert inn i plankartet fr em til adkomst inn

på området. D en eksisterende vegetasjonsskjermen skal bevares så langt det er mulig, ved

f.eks . å benytte adkomst i nord i byggefasen. Dersom den på grunn av byggearbeider må

fjernes helt eller delvis, skal den erstattes med tilsvarende skjermende be plantning etter endt

byggefase. Dette gjelder den delen av eksisterende vegetassjonsskjem som er regulert inn i

plankartet. Den nordligste del en av eksisterende skjerm v i l ikke kunne beho l des på grunn av

inn/utkjøring til tunet. Eventuell ny b eplantningen må ikke være al lergifremkallende. B jørk,

hassel, or og salix - arter er ikke tillatt.
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Offentlige friområder finnes det flere av i området rundt planområdet (fig.24 ) . Friområder

favner både opparbeidete lekearealer og turområder. Røde områder i figur 24 er offentlige

områder, bl.a. skole og barnehage med tilhørende uteområder.

Hovsmarka nord - øst for planområdet er et mye brukt turområde i lokalmiljøet med stort

stinett.

Figur 26 : Utsnitt av kommuneplanens arealdel. de grønne områdene er friområder. Det blå feltet i midten av bildet er del av

planområdet.

7 .12 Koll ektivtilbud

Det er bussholdeplass like sør for planområdet i Fossekallveien med mange avganger pr. time.

Fra Hønef oss stasjon går Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roalinjen.

7 .13 Kulturminner

Uttalelsen fra Buskerud Fylkeskommune til varsel om oppstart (datert 20.04.2016) sier at det

forventes ikke å være automatisk freda kulturminner i området. videre ber de om at det tas

med reguleringsbestemmelse om varslingsplikt jf. Kulturminneloven §8, 2. ledd.

7 .13.1 Løsninger i forhold til kulturminner
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Dersom det blir gjort funn av kulturminner i marken i forbindelse med tiltak i området, skal

arbeidet stanses og utviklingsa vdelingen ved fylkeskommunen varsles. Dette sikres i

reguleringsbestemmelsene som følger planen.

7 .15 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til off entlig nett

Det er kommun ale vann - og avløpsledninger i området, samt offentlig nett. Tekniske

løsninger fremkommer i byggesøknad.

7 .16 Plan for avfallshenting/ søppelsug

Det er regulert felles ren ovasjonsanlegg i planområdet, område f_ BRE i plankartet.

7 .18 Rekkefølgebestemmelser

Det er satt flere rekkefølgebestemmelser til planen . De kan leses i sin helhet i

reguleringsbestemmelsene, vedlegg 3. Noen er g jengitt her :

Dersom kommunen ska l overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for

disse anleggene. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale

standard .

Før det gis igangsettingstillatelse skal utomhusplan være godkjent av kommunen.

Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Utvendig opplegg for renovasjon og tilkomst til dette fra boligene
Utvendig belysning
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:

3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
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Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende

forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

8 . Virkninge r/konsekvenser av planforslaget

8 .1 Overordnede planer

I kommuneplanens arealdel er område t regulert til næringsformål. I planforslaget er området

regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Kommunen har i sin vedtatte samfunnsdel i kap. 5

«effektiv arealdisponering» nedtegnet retningslinjer for arealbruksstrukturen i kommunen.

Blant annet å «se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet», at

«70 % av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss - området», «å legge til rette for høy kvalitet

og mangold i tilbudet av boliger, bomiljøer og fysiske omgivelser, og vurdere boligtype r og

størrelser konkret ved behandling av de enkelte planer og prosjekter». I området rundt

planområdet er det hovedsakelig eneboliger, men også noe blokkbebyggelse. Kollektivtrafikk

er tilgjengelig med bussholdeplass like sør for planområdet. Det planlegg es en forbedring av

eksisterende fortau , samt sykkelparkering og adkomst både fra nord og sør for gående og

syklende. Det er kort avstand til barnehage, skole og turområder fra planområdet.

8.2 Stedets karakter

Om kringliggende områder har blandet bebygge lse med blokker og eneboliger. Det er grønne

korridorer som fører til større natur - /turområder i nærheten. Oppføring av nye

firemannsboliger vil gi et annet inntrykk enn opprinnelig næringsbebyggelse som fantes på

tomta. Området rundt er et tett bebygd bol igområde, og ytterligere boligbebyggelse vurderes

til å ikke forringe stedets karakter.

8.3 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk

Området er ikke brukt til rekreasjon i dag. Slike arealer finnes i nærområdet og er lett

tilgjengelig fra planområdet.
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8.4 Uteområder

Uteområdene i planområdet er

utsatt for støy fra

Fossekallveien og Sagaveien.

Det ble forsøkt å legge

uteområdene lengre inn på

området med garasjenen som

skjerm for støyen. Det ble en

dårlig løsning i forhold til

soleksponering og gatebildet i krysset. Privat uteområde til leilighetene i 1. etg. må sikres mot

støy tilsva rende terrassene i 2. etg.

8.5 Trafikkforhold

Vegforhold : A dkomsten til planområdet med bil er lagt til sør i området istedenfor nord i

området. Det vil avlaste kryss et Fossekallveien/Sagaveien. I N asjonal transportplan og i

kommunens klimaplan er det et mål at flere skal sykle, gå og bruke kollektivtransport. I

planforslaget er det kun regulert én parkeringsplass per boenhet i tillegg til to

gjesteparkeringsplasser. Stor sykkelgarasje og trafikksikker adkomst til og fra planområdet

fremmer sykkel og gang e iallfall på lik linje med biltrafikk til og fra området. D et er

bussholdeplass like sør for planområdet i Fossekallveien med flere avganger i timen.

Det fremkommer av trafikk analysen at trafikk i området medfører en økning på 0,65 %

sammenlignet med at det ikke er bebyggelse der.

8.6 Barns interesser

I planområdet er det regulert inn uteoppholdsareal. Dette arealet er ifølge beregninger (se

støyrapport) utsatt for noe støy f r a Fossekallveien og Sagaveien. Det regulerte

lekeplassom rådet for de minste barna faller ikke inn under støysonen.

For de større barna finnes lekearealer som kan benyttes i roligere omgivelser ved Ullerål

barnehage, og dessuten ved Ullerål skole ( ca. 10 minutters gange ) som har større områder,

Figur 27 : Planområdet ligger her midt i bildet. Rundt er det varierte

bygningskropper fra relativt store blokker til eneboliger med romslig tomt.
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balløkke m.m . Pl anforslaget legger også til rette for trafikksikker adkomst til og rundt

området med forbedret fortau rundt området, og fotgjenge rfelt for tryggere kryssing av

Fossekallveien og Sagaveien . I tillegg er det lagt inn frisiktlinjer som skal sikre god oversikt i

kryssene.

O mrådet ligger i tett bebygd område, med potensiale for lekekamerater for barn i området. det

er kort vei til lekeplasser og naturområder . Forholdene ligger til rette for å lett kunne ut øve

både organisert aktivitet, fri fantasilek og utelek for barn i området.

8.7 Sosial infrastruktur

Reguleringsplanen omfatter ku n åtte nye boenheter, konsekvensene for skolekapasiteten i

kommunen regnes som minimale, da kommunen le gge r opp til befolkningsvekst i

sentrumsområdene.

8.8 Universell tilgjengelighet

Planen legger opp til stor grad av universell tilgjengelighet i form av bredere fortau , trinnfrie

overganger, plass til HC - sykkel og HC - parkering med plass til bil med stolheis. Planens

bestemmelser sikrer at helningsgrad i plan området ikke overstiger grenseverdier iht. forskrift

om universell utforming.

8.9 Energibehov – energiforbruk

Husene som er planlagt oppført i området følger mod erne standard. Området er innenfor

område for konsesjon for tilknytning til fjernvarmenettet, men dette tiltaket er ikke stort nok

til at det er krav om det. Utbygger vurderer dette på et senere tidspunkt i prosessen.

8.10 Jordressurser/landbr uk

Planforslaget medfører ikke konsekvenser for jordressurser/landbruk

8.11 Teknisk infrastruktur

D et er løsning for vann, avløp og strøm i området. Løsning for påkobling og dimensjonering

blir gitt i byg gesøknad/tekniske planer.
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8.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen

Så lenge ikke andre avtaler foreligger skal utbygger stå for kostnader av offentlige anlegg

(eksempelvis fortau). Reguleringsbestemmelsene sikrer at det må utarbeides utbyggingsavtale

med kommunen dersom den skal overta drift og vedlikehold av disse anlegg ene n år d e er

ferdigstilt og godkjent av kommunen.

8.13 Konsekvenser for næringsinteresser

Eiendommen var tidligere brukt som næringseiendom og reguleres i planforslaget til

boligformål.

8.14 Interessemotsetninger

Under høring og offentlig ettersyn etter 1 . gangs behandling, ble det av en nabo stilte

spørsmåltegn til flytting av avkjørsel. I starten av planprosessen var det tenkt å benytte

eksisterende avkjørsel i nord som fremtidig avkjørsel til planområde. Avk jørsel ble flyttet til

gjeldende avkjørsel i sør både for å avlaste krysset mellom Sagaveien og Fossekallveien, samt

av hensyn til myke trafikanter. Samme nabo stilte også spørsmålstegn til eiendomsforholdene

på veien som benyttes til avkjørsel i planforsl aget. Det ble avklart i kommunen at avkjørselen

tilhører Sagaveien 56 (jf. skjema for vurdering av hørings uttalelser ).

8.15 Avveining av virkninger

Planforslaget medfører få endringer og har liten grad av konflikt, da området tidligere var

bebygd og ligger i tett bebygd område.
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9 . ROS - Risiko - og sårbar het (fremtidig situasjon)

Metoden er den samme som i analysen av eksisterende situasjon. Noen endringer forekommer

av planfoslaget.

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

1. Ubetydelig 2. Mindre

alvorlig

3. Alvorlig 4. Svært

alvorlig

Forhold som er relevante i denne planen:

Rasfare

Flomfare

Vind
Støy

Luftforurensning og forurensning i grunnen

Beredskap og ulykkesrisiko

Kulturminne/miljø

Radon
Trafikkulykker

Vurdering av sannsynlighet for hendelse er delt i:

1. Lite sannsynlig - mindre enn én gang hvert 50. år

2. Mindre sannsynlig - kan skje, ikke usannsynlig

3. Sannsynlig - kan skje av og til, mulig periodisk hendelse

4. Meget sannsynlig - kan skje regelmessig, forholdet kan være kontinuerlig tilstede

Vurdering av konsekvenser av hendelser er delt i:

1. Ubetydelig: Ingen person eller miljøskader

2. Mindre alvorlig: Få små person - eller miljøskader

3. Alvorlig: Alvorlig person - eller miljøskader
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4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd, langvarige

eller varige miljøskader

Risikoen ved hvert enkelt tema som analyseres vurderes som en sum av sannsynlighet og

konsekvens gjennom en risiko matrise som vist nedenfor

Risikomatrise:

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, eventuelt endringer i plan

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes - eventuelt endringer i plan

Hendelser i grønne felt: Tiltak vurderes om de skal gjennomføres

Hendelse/sit uasjon Aktualitet Sans. Kons. Risiko Kommentar/tiltak

1. Natur - og
miljøforhold

1. 1. Etter søk i
miljødirektoratets
kartbase og
artsdatabankens
kartbase foreligger
det ingen natur - og
miljøforhold som
kan forringes i
området.
Planforslaget
medfører ikke
endringer i natur -
og miljøforhold.

2. Rasfare 1. 4. Det er i følge NGU
sin kartbase ikke
risiko for jord - og
flomskred eller
kvikkleireskred i
området.
Planforslaget
innebærer ikk e
endring av status
ift. rasfare .

3. Flomfare 3. 2. Det er
planprosessen
fremkommet
flomveier i og forbi
planområdet. Det
er i følge NVE sin
kartbase ikke
kartlagt flomsoner i
området.
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4. Vind 2. 1. Området ligger i et
tett bebygd område
i innlandet.

5. Radongass 1. 3 . Radonnnivået i
området er
betegnet som
usikkert. Det er
sikret i planens
bestemmelser at
tltak må iverksettes
dersom det ikke
foreligger
dokumentasjon på
at det ikke er fare
for Radon i
området.

Menneskeskapte forhold

6. Støy 3 . 2. Deler av området
er utsatt for støy fra
Fossekallveien og
Sagaveien, gul
støysone (T - 1442 )
Det er sikret i
planens
bes temmelser at
balkonger skal
byg ges med
støydempende
tiltak og at leil.
Skal ha minst ett
soverom på stille
side.

7. Luftforurensing og
forurensing i
grunnen

1 . 2. Det foreligger ikke
rapporter om
luftkvalitet i
området. Arbeid er
igangsatt i
kommunen for
måling av
luftkvalitet i
Hønefoss sentrum.
Forurensning i
grunnen er sikret
korrekt behandling
iht.
forurensnningesfor
skriften i planens
bestemmelser.

8. Beredskap og 2. 3. Det fraktes en del
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ulykkesrisiko farlig gods på
Hønengata (FV35)
øst for
planområdet.
Avstand til
Hønengata er ca.
600 m. Ringerike
Sykehus ligger ca.
4,5 km sør for
planområdet.
Planen endrer ikke
forholdene for
transport av farlig
gods på Hønengata.
Planforslaget
innebærer ikke
endring av status
ift. hendelsen.

9. Kulturminner/miljø 1. 1. Det er ingen kjente
kulturminner i
området.
bestemmelser til
reguleringsplan
sikrer ivaretakelse
av automatisk freda
kulturminner
dersom det blir
gjort funn i
anleggsfasen/bygge
prosessen.
Planforslaget
innebærer ikke
endring av status
ift. dette tema.

10. Trafikkulykker 2 . 3. Det er ikke
registrert
trafikkulykker ved
planområdet, men
én hendelse i 1994
med påkjørsel av
syklist har hendt i
Sagaveien vest for
planområdet. I
tillegg én mindre
ulykke der parkert
bil ble påkjørt i
1997 sør - øst for
området i
Fossekallveien.
Planen legger opp
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til økt
trafikksikkerhet
med gangfelt for
kryssing a v vei og
forbedret fortau .

Nedenfor er de vurderte hendelsene som er vurdert aktuelle oppsummert i risikomatrisen.

Numrene i matrisen viser til nummer på tema i analysetabellen.

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig 6

2. Mindre sannsynlig 4 8 , 10

1. Lite sannsynlig 1,9 7 3, 5, 2

1. Ubetydelig 2. Mindre

alvorlig

3. Alvorlig 4. Svært

alvorlig

Hendelser i røde felt:

I fremtidig situasjon er det ikke lenger noen kategorier som havner i rød kategori.

Hendelser i gule felt:

2. Rasfare; det er ikke grunn til å tro at området er rasfarlig. Konsekvensen av et ras kan være

så alvorlig at hendelsen uansett havner i gul kategori. Planforslaget omhandler ikke tiltak i

forhold til rasfare .

3. Flomfare; det er under planprosessen fremokmmet data som viser at det går flomveier i og

forbi planområdet jf - kap 5.9 i planbeskrivelsen. Flomveien som går gjennom område BSF

følger traséen for H410 Krav vedr. infrastruktur, som gjør at det ikke kan plasseres

bebyggelse der. Flomveiene ivaretas ved at det ikke kan oppføres bebyggelse i denne sonen.

Ved tiltak i Sagaveien bør det sikres gjennomløp for flomvei. Det er ikke planlagt bygninger

med kjeller i planområdet. Flomveien i Fossekallveien ivaretas gjennom å etablere opphøyd

fortau.

6. Støy; deler av området er utsatt for støy. I løsningen som dette planforslaget viser er

b oligbebyggelsen plassert slik at deler av den er innenfor gul støysone. Løsningen er et

resultat av vurdering av flere alternativer. Den presenterte løsningen er den vi har kommet
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frem til som vil gi best forhold med tanke på soleksponering, gatemiljø, pla ssering av

uteoppholdsareal og lekeplass, adkomst og renovasjon. Støyskjerm mot Fossekallveien ville

begrenset støynivået i planområdet, men lukket hage ville passet dårlig sammen med strøkets

karakter, og islolert fremtidige beboere i området fra gatemilj øet ellers. Det kan likevel bli

aktuelt å sette opp støyskjerm, hvis det ikke kan dokumenteres tilfredsstillende støyverdier

ved hjelp av andre tiltak. Det er lagt inn bestemmelser om støyskjerming for private terasser i

2. etg. og tilsvarende privat områd e i 1. etg. Leke p lassen er plassert utenfor gul støysone.

Sikkerhet i forhold til støy vurderes ivaretatt i stor grad. Uteoppholdsarealet er allikevel

støyutsatt, da det er vurdert at en støyskjerm vil ha større negative konsekvenser både for

solforhold, g atebilde og gatemiljø.

8. Beredskap og ulykkesrisiko; Det gjør seg vanskelig å utelukke fare for ulykker.

Sannsynligheten for at noe skjer er lav i området, det er lite risikofaktorer omkring som kan

ramme planområdet. Allikevel ville en potensielt stor ul ykke muligens fått svært alvorlige

konsekvenser, og hendelsen havner derfor uansett i gul kategori. Området ligger nært

Hønefoss sentrum og nødetater, og beredskapen må regnes som god. Planforslaget innebærer

ikke tiltak i forhold til beredskap og ulykkesr isiko.

10. Trafikkulykker; hendelsen havner i planforslag i gult felt. Planforslaget har fokus på å øke

trafikksikkerheten i form av forbedret fortau, sikring av frisikt og gangfelt for kryssing av

Fossekallveien, samt tiltak i form av fartshump i Sagaveie n.

Hendelser i grønne felt:

Planforslaget innebærer ikke tiltak for noen av hendelsene som faller innenfor grønn kategori.

1. Natur - og miljøforhold; det foreligger ingen registrerte viktige elementer hva angår natur -

og miljøforhold i planområdet.

4. Vind; området ligger i tettbygd strøk og mellom høydedrag i nærområdet. Det vurderes slik

at det ikke er risiko for skader som følge av sterk vind i området.

5. Radongass; det er ikke registrert radonnivåer i området. Konsentrasjonen er derfor usikker.

Konsekvensene av å bli utsat for Radongass over tid i inneluft kan bli alvorlige. Derfor er det

lagt inn i bestemmelsene at ny boligbebyggelse sikres mot radongass med radons perre i

grunnen. Sikkerhet i forhold til radonfare vurderes ivaretatt i planforslaget.

7. Luftforurens ning og forurensning i grunnen; Hendelsen er blitt grønn fordi planforslaget

ivaretar riktig behandling iht. forurensningsforskriften. Grunnleggende under søkelser blir
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gjort først. Dersom normverdiene overskrides i grunnundersøkelsene, stiller forskriften krav

til videre behandling av forurenset grunn.

9.Kulturminner/miljø; det er ikke registrert kulturminner i planområdet. Dersom det blir gjort

funn i for bindelse med tiltak i marken, sikrer planens bestemmelser håndtering av dette iht.

kulturminneloven.

Det gjenstår nå to aktuelle hendelser som har en tilstedeværende risiko.

H endelse 2 – Rasfare : det er ifølge Norges Geologiske Undersøkelser (NGU.no) si ne

kartsider ikke risiko for ras eller skred i området. hendelsen har likevel havnet i gul

Hendelse nr. 8. – beredskap og ulykkesrisiko : På Hønengata som ligger ca. 600 m. fra

planområdet fraktes det noe farlig gods. Dette er antakelig langt nok unna til at det ikke

kreves sikringstiltak mot en eventuell sprengningsulykke/lekkasje. Sykehuset ligger relativt

nært planområdet, 4,5 km sørover, på motsatt side av Hønefoss sentrum. Planen omfatter ikke

område på Hønengata. En eventuell omlegging av hovedtrafikk åre må gjøres på fylkesnivå.

Det er heller ikke registrert hendelser i DSB sin kartbase.

10 . Innkomne innspill

Merknader til varsel om oppstart og til høring er samlet i egne dokument; se vedlegg.

11. Avsluttende kommentar

Dette planforslaget bidrar til å fortette et boligområde i sentrumsområdet til Hønefoss . Det er

kort vei til skole og barnehage, det er forholdsvis trafikksikkert, og reguleringen forbedrer

eksisterende situasjon for myke trafikanter. En utfordring i området er støy, og da spesielt i

u teoppholdsarealet. Det ble vurdert å legge uteoppholds a realet l engre inn på området, bort fra

veien. Dette vil le medført dårlige solforhold, g arasjene måtte da blitt plassert ut mot

Fo ssekallveien og hadde tatt mye oppmerksomhet i gatebildet. Det kan likev el bli aktuelt å

sette opp støyskjerm, hvis det ikke kan dokumenteres tilfredsstillende støyverdier ved hjelp av

andre tiltak.

I planprosessen har det vert dialog mellom Ringerike kommune, Fylkesmannen i Buskerud og

forslagsstilller angående støyforhold o g krav i planforslaget. Dette har resultert i at det
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konkluderes med at planforslaget overskriver anbefalte grenseverdier i retningslinje for

behandling av stø y i arealplaner (T - 1442/2016). F remtidige planer om fotgjengerfelt og

kryssing av Sagaveien vil m uligens dempe støynivået noe. Det er derfor tatt høyde for at

oppføring av støyskjerm mot veiene er tillatt, men at det ikke er nødvendig dersom det kan

dokumenteres tilfredsstillende støyverdier før det gis brukstillatelse.

Det er lagt inn vegetasjonssk jerm i reguleringsplanen. En vegetasjonsskjerm vil ikke dempe

støy i noen særlig grad, men kan bidra positivt med å gi en følelse av å være skjermet.

Vegetasjonsskjermen vil innenfor frisiktsonene ikke kunne tillates å bli høyere enn 50 cm, og

vil derfor h a begrenset effekt der dette gjel der. Uteoppholdsarealene er ikke av høyeste

kvalitet, men de tilbyr et sted å være ute og ny te sol til langt på kveld.

Det er kort vei fra området til større lekepla ss er og balløkke . T urområde r i nærheten gir

muligheter fo r rekreasjon, aktiv fritid og nærhet til naturen.
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1 . Innledning

I forbindelse med oppføring av boliger i S agaveien 5 6 i Hønefoss har MjøsPlan AS fått i
oppdrag å beregne støyforhold. Rapporten tar for seg støysituasjonen på tomta ut i fra
trafikkstøy fra nærliggende veger.

2. Begreper

Lp,A e qT Ekvivalent A - veid lydnivå for en bestemt tidsperiode. Det er vanlig å bruke et døgn
(24h) som midlingsperiode (Lp,Aeq24h).

Lden A - veid støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night ). Ved bruk av Lden får støy om
kvelden (19 - 23) et tillegg på 5dB og støy om natten (23 - 07) et tillegg på 10dB.

LAF,max A - veid maksimalnivå målt med tidskonstanten «fast» på 125ms.

L5AF A - veid nivå målt med tidskonstanten «fast» som overskrides av 5% av hendelsene i
løpet av en nærmere angitt periode. Dette er et statistisk maksimalnivå i forhold til
antall hendelser.

Rw+Ctr Veitrafikkstøytall, tidligere RA. Brukes i forbindelse med fasadeisolering / utendørs
støy.
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3. Forutsetninger

Tomta ligger midt i et boligområde i veikrysset mellom Fossekallveien og Sagaveien. For å
bereg ne støysoner er n ordisk beregningsmetode for støy lagt til grunn m ed
beregningsprogrammet NoMes 4.5 .

3.1 . Støygrenser
Støysoner deles inn i rød og gul sone der rød sone er nærmest støykilden og bebyggelse
skal unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
dersom støydempende tiltak iverksettes. Nedre g renseverdie r fra veitrafikkstøy i rød og gul
sone er som følger:

Sone Nedre verdi Lden Nedre verdi L5AF

Gul: 55dB 70dB
Rød: 65dB 85dB

TABELL 1 : GRENSEVERDIER VEGTRAF IKKSTØY

Utendørs støygrenser
Alle boenheter bør ha tilgang til egnet uteoppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdien for
utvendig støy. Grenseverdi for utvendig støy er iht. NS81 75 lik nedre verdi for gul sone,
Lden=55dB (se tabell 2). Denne verdien gjelder også utenfor vindu mot s tøyfølsomme rom
som i hovedsak tilsier soverom og oppholdsrom.

Innendørs støygrenser
Kravene til innvendig støy for boliger er angit t i Byggteknisk forskrift (TEK1 7 ) og tilsier at
klasse C i NS 81 75 er tilfredsstillende . Følgende krav gjelder for innvendig støy i klasse C:

TABELL 2: MAKSIMALT INNVENDIG S TØYNIVÅ

I bygg som tilfredsstiller dagens byggekrav kan man foruts ette minimum 35dB differanse på
ute - og innenivå.
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3.2. Trafikkdata
Tall på årsdøgntrafikk (ÅDT) eksisterer ikke i Nasj onal Vegdat abank for de aktuelle veiene.
For å finne disse verdiene, forutsettes det at mesteparten av trafikken går fra/til RV35
(hønengata) ettersom denne veien er svært trafikkert. Det er derfor brukt et område nord for
tomta hvor kjøretøy fra husstande ne regnes s om passerende og vurderes som grunnlag for
tallene. Det forutsettes 4 passeringer pr døgn for hver husstand knyttet til den aktuelle veien.
Følgende verdier er valgt:

• Fossekallveien: ca 200 husstander, ÅDT = 800
• Sagaveien fram til kryss: ca 100 husstander, ÅDT = 400
• Sagaveien etter kryss: ca 150 husstander, ÅDT = 600
• Trulserudveien: ca 50 husstander, ÅDT = 200

Kart 1 viser område t som er brukt til trafikkberegning markert i rødt og tomta markert med
rød sirkel.

KART 1 : GRUNNLAG TRAFIKKBEREG NING

Hønengata
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Andel tungtrafikk antas å ligge mellom 3 - 5% i boliggater iht. T - 1 442 og settes derfor til 5%
(3% for Trulserudveien) . T allene skal fremdateres 1 0 - 20 år , noe som gir følgende verdier :

Vei Fartsgrense ÅDT 2025 Andel tunge
Fossekallveien 30 km/t 906 5 %
Sagaveien fram til kryss 50 km/t 453 5 %
Sagaveien etter kryss 30 km/t 679 5 %
Trulserudveien 30 km/t 226 3 %

TABELL 3: TRAFIKKDATA

Fordelingen av ÅDT er beregnet ett er gruppe 2 ( by og bynære områder ) i ht . tabell 42
T - 1 442.

TABELL 4: FORDELING AV ÅDT



MjøsPlan AS Tlf: 62 36 52 98
Kastbakkvegen 1 1 , 2390 Moelv E - post: post@mjosplan.no 6

3.3. D agens situasjon
På følge nde kart vises dagens situasjon, g nr 87 /Bnr 24 .

KART 2: DAGENS SITUASJON

3.4. Planlagt situasjon
Plasseringen av byggene er vist på kart 3.

KART 3: ILLUSTRASJONSPLAN
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3.5. Planløsning
Tegning 1 viser pl anløsningen for byggene. Begge etasjene skal ha samme planløsning.

TEGNING 1 : PLANTEGNING

3.6. Terrengprofil
Terrenget på tomta ligger mellom +94.000 og +95.000, og det forutsettes at utearealet vil
ligge på omtrent denne høyde n . Støy mot 1 .etasje er beregnet i 1 ,5m mottakerhøyde og i 4m
mottakerhøyde for 2.etasje.
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4. Beregninger

Det er i første omgang utarbeidet et støysonekart iht. retningslinjene i T - 1442 som tilsvarer
4m mottakerhøyde og beregningsenhet Lden. Videre er det foretatt en støyberegning i 1,5m
mottakerhøyde for å vurdere støy mot 1.etasje samt uteareal på bakkeplan. Ut i fra disse
resultatene er det gjort vurderinger på utvendig og innvendig støy for å drøfte om det er
nødvendig med ekstra tiltak.

For å gjennomf øre beregningene er nordisk beregningsmetode for støy lagt til grunn med
beregningsprogrammet NoMes 4.5. Rapporten tar ikke for seg støy internt i byggene eller fra
tekniske installasjoner. For behandling av kartdata og digitale tegninger er Gemini Terreng
v12 benyttet. Det er ikke tatt hensyn til refleksjoner fra bygninger og an dre objekter .
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5. Resultater

Støysonekartet skal iht. T - 1442 beregnes i 4m mottakerhøyde med beregningsenhet Lden.
Resultatet e r vist på kart 4 .

KART 4 : STØYSONEKART , LDEN , 4M
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Kart 5 viser støynivået i 1 ,5m mottakerhøyde som illustrerer støynivå mot 1 .etasje og
uteareal.

KART 5 : KARTLEGGING AV STØY , LDEN , 1 .5 M

Som støykartleggingen viser vil deler av fasadene som ligger ut mot vei ligge i gul sone. På
bakgrunn av dette er det beregnet støy i mottakerpunkter ved fasadene. Punktene på fasade
er beregnet i 4m høyde og punkt for utearealet er beregnet i 1 ,5m høyde.
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KART 6: STØY I MOTTAKERPUNKTE R, LDEN ,

Tallene viser at verdiene så vidt overskrider grenseverdien på 55dB. Iht. T - 1 442 gjelder i
utgangspunktet normale avrundingsregler for tall etter komma. Største tallverdi vist her er på
55.4dB og kan dermed rundes ned til 55dB. I planprosessen f or detaljreguleringsplanen er
det fremkommet at Fylkesmannen i Buskerud ikke vil god ta overskridelse av grenseverdi, og
at det derfor må åpnes for tiltak mot støy mot fasade.

Når det gjelder innvendig støy er det ikke nødvendig med ytterligere tiltak ettersom forventet
støyreduksjon fra dagens byggestandard vil dempe støynivået innvendig tilstrekkelig. Det
forutsettes imidlertid balansert ventilasjon uten perforeringer som svek ker lydisoleringen på
støyutsatte fasader.
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6. Konklusjon

Utvendig støy
Alle b oenhetene vil ha tilgang til uteareal som tilfredsstiller anbefalt grenseverdi i T - 1442. I
tillegg vil felles lekeplass ligge utenfor gul støysone.

Støy mot fasade
F asadene mot veiene på b oenhetene i nord overs krider anbefalt grenseverdi i T - 1442 med
0,4 dB . D ersom det påvises fortsatt overs kridelse etter bygging blir det behov for tiltak mot
støy f.eks. i form av støyskjerm.

Innvendig støy
Kravene til innvendig støy i NS8175 oppfylles uten skjermende tiltak. Det forutsettes
imidlertid balansert ventilasjon og ingen perforeringer som svekke r lydisoleringen på
støyutsatte fasader.
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7. Referanser

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T - 1442 , Miljødepartementet,
2016 .

• Forskrift om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften), Lovdata.
• NBI Datablader fra Sintef Byggforsk.
• NS8175:2012
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D e r e s p r ø v ena v n 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 0
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 86 . 3 8 . 6 3 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 6 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 2 8 0 . 0 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 2 6 3 . 6 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 2 8 3 . 9 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 2 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 6 3 . 6 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 1 5 2 . 1 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 6 5 6 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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D e r e s p r ø v ena v n 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 0
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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D e r e s p r ø v ena v n 2
Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 1
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 84 . 0 8 . 4 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 3 . 2 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 5 9 0 . 08 26 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 3 6 5 . 0 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 6 3 8 . 8 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 4 3 6 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 2 3 3 . 2 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 10 0 1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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D e r e s p r ø v ena v n 2
Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 1
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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D e r e s p r ø v ena v n 3
Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 2
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 95 . 8 9 . 5 8 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev <0 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev <0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 4 . 3 0 . 60 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 5 . 8 0 . 81 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev <0 . 0 1 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u le v 5 0 . 7 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 3 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 1 8 1 . 8 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a ul ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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D e r e s p r ø v ena v n 3
Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 2
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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D e r e s p r ø v ena v n 4
Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 3
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 88 . 7 8 . 8 7 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 6 . 2 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 3 4 0 . 04 76 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 3 0 4 . 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 4 0 5 . 6 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 3 3 4 . 6 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 1 9 2 . 6 6 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 7 8 7 . 8 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 3
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 4
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 95 . 5 9 . 5 5 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 0 . 6 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 0 7 0 . 0 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 8 . 0 1 . 1 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 1 0 1 . 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev <0 . 0 1 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 7 0 . 9 8 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 5 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 2 5 2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 6 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev 0 . 02 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev 0 . 02 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 01 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 01 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 0 . 10 0 m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u le v <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 4
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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D e r e s p r ø v ena v n 6
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Labn u m m e r N 0051 9 76 5
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 96 . 1 9 . 6 1 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev <0 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 0 5 0 . 0 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 5 . 5 0 . 7 7 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 5 . 8 0 . 81 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev <0 . 0 1 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 5 0 . 7 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 3 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 2 1 2 . 1 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 5
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 6
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 88 . 3 8 . 8 3 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 3 . 4 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 2 3 0 . 0 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 2 0 2 . 8 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 2 6 3 . 6 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 2 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 1 2 . 9 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 1 1 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 5 2 5 . 2 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 6
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 7
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 85 . 0 8 . 5 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 3 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 3 3 0 . 04 62 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 2 1 2 . 9 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 2 5 3 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 1 2 . 9 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 1 6 2 . 2 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 8 6 8 . 6 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev 0 . 04 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev 0 . 06 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev 0 . 03 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev 0 . 1 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev 0 . 1 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev 0 . 04 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev 0 . 09 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 09 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev 0 . 03 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 05 8 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev 0 . 01 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 03 8 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev 0 . 03 6 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 0 . 82 6 m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev 1 5 3 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 1 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 15 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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E -po s t : i n f o . on @ a l s g l oba l . c om
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Labn u m m e r N 0051 9 76 8
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 93 . 3 9 . 3 3 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev <0 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 1 0 0 . 0 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 8 . 4 1 . 17 6 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 1 1 1 . 5 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev <0 . 0 1 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 9 1 . 2 6 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 7 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 3 3 3 . 3 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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D e r e s p r ø v ena v n 9
Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 8
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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D e r e s p r ø v ena v n 1 0
Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 9
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 86 . 0 8 . 6 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 5 . 4 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 4 4 0 . 06 16 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 2 0 2 . 8 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 3 2 4 . 4 8 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 2 3 . 0 8 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 2 0 2 . 8 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 13 0 1 3 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev 0 . 01 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev 0 . 02 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev 0 . 02 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev 0 . 03 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 02 4 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 01 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 01 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev 0 . 01 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 0 . 17 2 m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 9
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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"a" e tt e r pa r a m e t e r na v n i nd i k e r e r a t a nal ys en e r u tf ø r t a k k r e di t e rt v e d A L S L abo r a t o r y G r o up N o r w a y AS.
"a u l e v " e t t e r pa r a m e t e r n a v n i ndi k e r e r a t a n al y s e n e r u tf ø rt a kk r e di t e r t a v u n de r le v e r andø r .
Utf ø r en d e l a bo r a t o r i u m e r op p gi tt i t a b ell k a l t Utf .
n . d . b e t y r i k k e på v is t .
n / a b e t y r i k k e a nal ys e r ba rt .
< be t y r m ind r e e n n .
> be t y r s t ø rr e e nn .

M e t od e sp e s ifi k a s j on
1 N o r mpakk e (lit en ) me d a lif a t e r . Ri s i ko v u r de r i n g a v j o r d m asse r.

M e t ode : M e t alle r: DS 25 9
T ø rr s t o ff: DS 20 4
PCB- 7 : EN I S O 1530 8 , EPA 3 5 50 C
PAH: RE FL AB 4 : 2 0 0 8
B T E X : RE FL AB 1 : 2 01 0
A li f a t e r : G C M S

M ålep r insi p p : M e t alle r: I CP
PCB- 7 : G C / M S/S I M
PAH: G C / M S/S I M
B T E X : G C / M S/ pen t an
A li f a t e r : G C / M S/ pen t a n

R appo rt e r in g s g r e n s e r : M e t alle r: L O D 0 , 01 - 5 m g / k g T S
T ø rr s t o ff: L O D 0 , 1 %
PCB- 7 : L O D 0 , 001 m g / k g T S
PAH: L O D 0 , 01 - 0 , 04 m g / k g T S
A li f a t e r :
> C 5 -C 6 : L O D 2 . 5 m g / k g T S
> C 6 -C 8 : L O D 2 . 0 m g / k g T S
> C 8 -C 10 : L O D 2 . 0 m g / k g T S
> C 10 -C 12 : L O D 5 . 0 m g / k g T S
> C 12 -C 16 : L O D 5 . 0 m g / k g T S
> C 16 -C 35 : L O D 10 m g / k g T S
> C 12 -C 35 : L O D 10 m g / k g T S ( s u m )
> C 5 -C 35 : L O D 20 m g / k g T S ( s u m )

M åleu si k k e r h e t : M e t alle r: r ela t i v u s i kk e r he t 14 %
T ø rr s t o ff: r ela t i v u s i kk e r he t 10 %
PCB- 7 : r ela t i v u s i kk e r he t 20 %
PAH: r ela t i v u s i kk e r he t 40 %
A li f a t e r :

G odk j enner
NAD O N adide D ön m e z

Utf1

1 A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S D en m a r k A/ S , B a k k e gå r d s v ej 4 0 6 A, 3 0 50 H u m l e b æ k , D an m a r k

1 Utf ø r en d e t e k n i s k en h e t ( i nn e n A L S L a bo r a t o r y G r oup ) e lle r e ks t e r n t la b o r a t o r iu m ( u n de r l e v e r andø r) .



Ra ppo rt
S i de 22 (22 )

N1 71 31 25

39C G 0 T BV 7F

____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ __ _
A L S Labora t or y G roup Nor w a y A S
P B 643 S k ø y en , N-0214 O s l o

A L S a v d . Ø MM -Lab
Y v en v e i en 17 , N-1715 Y v en

E -po s t : i n f o . on @ a l s g l oba l . c om
T e l : + 47 2 2 13 18 0 0

E po s t: i n f o . s rp @ a l s g l oba l . c om
T e l : + 47 6 9 13 78 8 0

W e b : w w w . a l s g l oba l . no

Do k u m en t e t er go d k j en t
og d i g i t a l t under t egne t
a v Rappor t ø r

Utf 1

M åleu si k k e r h e t en an g is s o m e n u t v ide t m å le u s i kk e r he t ( e tt e r de f i ni s jon i " E v a l ua t i on o f m e a s u r e m en t da t a – G u i de t o t h e
e x p r e ssi on o f u n c e r t ai n t y in m ea s u r e m e n t”, J C G M 100 : 200 8 C o rr e c t ed v e r s ion 20 1 0 ) be r e gne t m ed en d e k nin g s f a k t o r p å
2 noe s o m g i r e t k o n f id e n s in t e r v al på o m l ag 9 5% .

M åleu si k k e r h e t fr a un d e r le v e r andø r e r an g is o ft e s o m e n u t vi de t u s i kk e r he t b e r e g ne t m e d d e k n i ng s f a k t o r 2 . Fo r y tt e r li g e r e
in f o r m a s jon , k o n t a k t l abo r a t o r i e t .

M åleu si k k e r h e t s k a l v æ r e t i lg j enge l ig f o r a kk r e di t e rt e m e t od e r. Fo r vi ss e an a l y s e r d e r d e t t e i k k e opp g is i r a p po rt e n , v il d e tt e
oppg i s v ed hen v e n de l s e t il l a b o r a t o r i e t .

D enne r a ppo r t en f å r k un g je ng is i s i n h e lhe t , o m i kk e u tf ø r e n de l a bo r a t o r i u m p å f o r h ån d h a r sk r i ft l ig g od k jen t an n e t .
R e s ul t a t e n e g j el d e r ba r e d e a nal y s e r t e p r ø v e n e .
A ngåe n de l abo r a t o r i e t s a n s v a r i f o r b in d el s e m ed o ppd r ag , s e a k t u el l p r o d u k t k a t alo g e l le r v å r w eb si de w w w . al s glob a l . no

D en di g i t a l t s ig n e rt PD F -f i l r ep r e s e n t e r e r den opp r inn e li g e r a ppo rt e n . E v en t u el l e u t sk r i ft e r e r å a n s e s o m k o pie r .



NITO AS

I nnledende
grunnunders økels e

Sagaveien 56, Hønefoss

v/Tord Erik Lien

10.08.2017



2
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1 Generelt om lokaliteten

Sagaveien 56 i Ringerike kommune har gårds- og bruk snummer 87/24, og fullstendig

eiendomsadresse er Sagaveien 56, 3515 Hønefoss (fig ur 1).
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Figur 1: Eiendommens lokasjon i Ringerike kommune (blå sirke l)

Eiendommen grenser mot Fossekallveien i sør og vest , og mot Sagaveien i nord. Eiendommen ligger i

et boligområde. Tomten er 2307 m

Figur 2: Eiendommen som utgjør Sagaveien 56 i Hønefoss avmer ket med gult på kartet

2 Område historikk

Tidligere bruk av eiendommen har vært kombinert bol ig og forretningsf

oppført rundt 1950 , påbygd ca 1972 til forretningsformål. I forretnin gsdelen av bygget ble det drevet

dagligvarehandel (samvirkelag) fra

Eiendommens lokasjon i Ringerike kommune (blå sirke l)

Eiendommen grenser mot Fossekallveien i sør og vest , og mot Sagaveien i nord. Eiendommen ligger i

2307 m2 og er svakt skrånende mot sør og øst.

Eiendommen som utgjør Sagaveien 56 i Hønefoss avmer ket med gult på kartet .

Tidligere bruk av eiendommen har vært kombinert bol ig og forretningsf ormål. Bolighus i 2 etasjer ble

, påbygd ca 1972 til forretningsformål. I forretnin gsdelen av bygget ble det drevet

dagligvarehandel (samvirkelag) fra ca 1972 til tidlig 80-tall. Deretter inkasso- og regnskapsbyrå til

Eiendommen grenser mot Fossekallveien i sør og vest , og mot Sagaveien i nord. Eiendommen ligger i

ormål. Bolighus i 2 etasjer ble

, påbygd ca 1972 til forretningsformål. I forretnin gsdelen av bygget ble det drevet

og regnskapsbyrå til
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1989, da Hans Jørgen Gundersby startet dyreklinikk i bygget. Fra 1989 til bygget brant i januar 2013

ble bygget benyttet som smådyrklinikk og forretning for salg av artikler til kjæledyr/hobbydyr. Bygget

hadde elektrisk oppvarming.

Figur 3: Viser bygget som stod på eiendommen. Boligdelen i 2 etasjer, forretningsdel med flatt tak.

Brannen som oppstod i januar 2013 startet i 2 etasj e i boligdelen. Bygget brant ikke ned til grunnen,

men ble revet i forbindelse med slukking for å hind re brannspredning.

3 Tidligere registrerte data

Lokaliteten er ikke tidligere registrert i Miljødir ektoratets database for grunnforurensning, heller i kke

i artsdatabanken. Nærliggende område (barnehage) er registrert som ”lite/ikke forurenset”.

Fra NGU`s kvartærgeologiske kartdatabase, kommer de t frem at grunnen består av tykke

havavsetninger (hovedsaklig leire).
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Figur 4: Kvartærgeologisk løsmassekart. Eiendommen markert med rød pin.

4 Prøvetaking

Det er ingen kjente forurensningskilder på eiendomm en og ut fra eiendommens historikk og tidligere

bruk er det ingen eller liten mistanke om at grunne n er forurenset. Ihht til veileder for Helsebaserte

tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553/2009 pkt 3.1.1 er det valgt prøvetaking etter en

systematisk metode. Eiendommen er inndelt etter et rutemønster og det er tatt 10 prøver av

overflatejord, 0-1 meters dyp ihht veilederens tabe ll 3:
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Det ble totalt innhentet 10 jordprøver fra området fra 0-1meters dyp. Prøvene ble innhentet ved

hjelp av innleid gravemaskin. For hver jordprøve bl e det gravd ned til 1 meters dybde og innhentet

prøvemateriale 10 steder jevnt fordelt gjennom sjik tet fra 0-1 meter. Prøvematerialet ble

overført til rilsan-poser ved hjelp av spade. Posen ble lukket med strips. Spaden ble vasket

med vann mellom hver prøvetaking.

Prøvene ble sendt til laboratorium for analyse. Sam tlige prøver ble analysert

mht. 8 metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), samt de

organiske analysene olje (alifater), monosykliske a romatiske hydrokarboner (BTEX),

polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og poly klorerte bifenyler (PCB). Dette er de

vanligste forekommende miljøgiftene i forurenset gr unn, og utgjør analyseprogrammet

Normpakke Basic. Prøvene ble analysert av ALS Labor atory Group Norway AS, som er

akkreditert for disse analysene.

Figur 4 viser prøvetakingspunkter 1-10 fargekodet i henhold til analyseresultater (tabell 1).

Figur 4: Prøvetakingspunkter fra Sagaveien 56, Hønefoss. Far gekodet i henhold til miljødirektoratets veileder
for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset gr unn TA-2553/2009. Alle analyser viste resultater un der
normverdien.

Det ble vurdert som mest hensiktsmessig å analysere prøver hentet fra 0-1 meters dyp.

Ettersom massene er mindre permeable havavsetninger , er det svært lite sannsynlig at man

påtreffer forurensning i dypere lag. Således var sa nnsynligheten for forurensende elementer

størst i øvre sjikt.
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Tabell 1: Analyseresultater fra innledende miljøteknisk under søkelse (fargekodet ihht. miljødirektoratets
veileder for helsebaserte tilstandsklasser for foru renset grunn TA-2553/2009). Blå viser resultater un der
normverdien (rene masser).

ELEMENT SAMPLE 1 Jord 2 Jord 3 Jord 4 Jord 5 Jord 6 Jord 7 Jord 8 Jord 9 Jord 10 Jord

Tørrstoff (DK) % 86,3 84 95,8 88,7 95,5 96,1 88,3 85 93,3 86

As (Arsen) mg/kg TS 6 3,2 <0.5 6,2 0,6 <0.5 3,4 3 <0.5 5,4

Cd (Kadmium) mg/kg TS 0,28 0,59 <0.05 0,34 0,07 0,05 0,23 0,33 0,1 0,44

Cr (Krom) mg/kg TS 26 36 4,3 30 8 5,5 20 21 8,4 20

Cu (Kopper) mg/kg TS 28 63 5,8 40 10 5,8 26 25 11 32

Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 0,02 0,03 <0.01 0,03 <0.01 <0.01 0,02 0,03 <0.01 0,03

Ni (Nikkel) mg/kg TS 26 43 5 33 7 5 21 21 9 22

Pb (Bly) mg/kg TS 15 23 3 19 5 3 11 16 7 20

Zn (Sink) mg/kg TS 65 100 18 78 25 21 52 86 33 130

PCB 28 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB 52 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB 101 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB 118 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB 138 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB 153 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB 180 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

Sum PCB-7 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Naftalen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Acenaftylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,04 <0.010 0,013

Acenaften mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Fluoren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Fenantren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,06 <0.010 0,011

Antracen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,033 <0.010 <0.010

Fluoranten mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,016 <0.010 <0.010 0,15 <0.010 0,027

Pyren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,02 <0.010 <0.010 0,12 <0.010 0,027

Benso(a)antracen^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,045 <0.010 <0.010

Krysen^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,021 <0.010 <0.010 0,099 <0.010 0,03

Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,017 <0.010 <0.010 0,095 <0.010 0,024

Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,039 <0.010 <0.010

Benso(a)pyren^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,015 <0.010 <0.010 0,058 <0.010 0,015

Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,013 <0.010 <0.010

Benso(ghi)perylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,011 <0.010 <0.010 0,038 <0.010 0,013

Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,036 <0.010 0,012

Sum PAH-16 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1 n.d. n.d. 0,826 n.d. 0,172

Bensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Toluen mg/kg TS <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

Etylbensen mg/kg TS <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

Xylener mg/kg TS <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

Sum BTEX mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Alifater >C5-C6 mg/kg TS <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5

Alifater >C6-C8 mg/kg TS <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

Alifater >C8-C10 mg/kg TS <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

Alifater >C10-C12 mg/kg TS <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Alifater >C12-C16 mg/kg TS <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Alifater >C16-C35 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 15 <10 <10

Sum alifater >C12-C35 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 n.d. n.d.

Sum alifater >C5-C35 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 n.d. n.d.
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5 Videre oppfølging

På bakgrunn av tidligere opplysninger, samt jordprø vene fra øvre meter som viser en relativt

homogen kompakt masse (silt og leire), vurderes det som særdeles lite sannsynlig at det er

forurensende komponenter i større grad på tomten.

Selv om det ikke er en konkret mistanke om grunnfor urensing på eiendommen, er følgende

mulige kilder til grunnforurensing identifisert:

- Eventuelt søl fra anleggsmaskiner under oppføring o g riving av bygg

- Tilførte fyllmasser fra eksterne kilder som ikke er helt rene i forbindelse med byggeaktivitet

(dette er verken bekreftet eller avkreftet)

Sannsynligheten for at dette skal ha forårsaket gru nnforurensning av betydning ansees som så

liten at det ikke vurderes som nødvendig å gjennomf øre fase 2 miljøgeologisk feltundersøkelse før

utbyggingen av tomten igangsettes. I stedet bør pro sjektet ha beredskap

for å tilkalle en miljøgeolog dersom det oppdages i ndikasjoner på grunnforurensning

(fyllmasser med innhold av avfall, lukt av olje etc ).

Bilder fra prøvetaking:
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Fullstendig analyserapport fra ALS Laboratory Group Norway AS er vedlagt.



Mal sist revidert 02.09.2015

1

VURDERING AV UTTALELSER VED
Høring og offentlig ettersyn

PlanID: 0605_ 415

Detaljregulering for Sagaveien 56

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Statens Vegvesen 26/9 - 2017
2 Fylkesmannen i Buskerud 2/10 - 2017
3 Buskerud F ylkeskommune 25/9 - 2017
4 Teknisk forvaltning Ringerike kommune 13/10 - 2017
5 Håvard Skogmo og Marianne T. Bakken 8/10 - 2017
6 Marianne og Jonny Olsen 28/8 - 2017

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

Nr . 1 Statens Vegvesen

Ingen merknader til planen.

OK Merknaden er
tilstre kkelig kommentert
av forslagsti ller.

Nr . 2 Fylkesmannen i Buskerud :

Påpeker at planlagte boliger blir
liggende i støyutsatt sone hvor
anbefalt støygrense i
støyretningslinjen T - 1442/2016 blir
overskredet. Mener tiltak mot støy er
nødvendig, foreslår støyskjerm langs
Fossekallveien og Sagaveien.
Forutsetter at kommunen innarbeider
konkrete bestemmelser som sikrer
alle boenheter med tilhørende
uteareal tilfredsstillende støyforhold
og at dette følges opp i vi dere
byggesak.

Viser videre til avviksbestemmelse i
støyretningslinjen for sentrumsnære
områder og nært kollektivknutepunkt
hvor det kun stilles krav om én stille
side, og at denne
avviksbestemmelsen ikke kan

Støyskjerm ble vurdert som
et alternativ sammen med
kommunen. Vi ble enige
om at solforholdene i
området og gatebildet vil
forringes ved å sette opp en
støyskjerm. En støyskjerm
vil heller ikke ha stor
vir kning på støyen i 2.
et asje (4 m mottakshøyde,
jf. støyrapport).
Støyrapporten ble først
utarbeidet tidlig i
planprosessen. Den er nå
revidert med oppdaterte
tegninger på hus og
avstander. Rapporten
konkluderer med at støy
mot de mest utsatte
fasadene er på 55,4 dB, og
skal rund es ned til 55 dB

Fylkesmannen er ikke
eni g i kommunens
vurdering av ulike
bokvaliteter satt opp
mot hverandre. Etter
dialog med
Fylkesmannen rundt
støyspørsmålet har
kommunen rettet seg
etter Fylkesmannens
krav om konkrete
bestemmelser som
sikrer alle boenheter
med tilhørende uteareal
tilfredsstillen de
støyforhold .
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benyttes for dette området. Ber om at
planbeste mmelsen § 0.1 blir tatt ut.

(som er grenseverdien).
Lekearealet er lagt utenfor
avgrensningen til
støysonen i plankartet. Støy
mot lekeareal vurderes
derfor ivaretatt.

I retningslinje T - 1442/2016
står det under kap 3.2.1
Etablering av ny
bebyggelse , gul sone s. 11
« det skal legges vekt på at
alle boenheter får en stille
side, og tilgang til egnet
uteoppholdsareal med
tilfredsstillende
støyforhold». Videre under
Avvik fra behandlingene
er samme krav beskrevet
som eksempel for
sentrumsområder og
kollektivknutepunkter.

Forslagsstiller er ikke enig
i at § 0.1 i planforslagets
bestemmelser må fjernes.

Forslagsstiller sendte
tilsvar til saksbehandler i
FMBU med påpekning av
vår tolkning av
retni n g slinjen. FMBU
mener at retningslinjen
tolkes ulikt av oss, og at
FMBUs krav ti l endringer
før kommunen får vedta
planen fortsatt står.

Plandokumentene er nå
endret etter FMBUs krav.

Nr . 3 Buskerud F ylkeskommune :

Kulturminnefaglig uttalelse: ingen
merknader til planforslaget når det
gjelder kulturminner.

OK Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

Nr . 4 Teknisk forvaltning,
Ringerike kommune
V eibreddene i området må
fortrinnsvis følge gjeldende veinorm,
dvs . den delen av Sagaveien som
inngår i plan avgrensningen må

Kommunen har selv
foreslått løsning for de
punkte ne som teknisk
forvaltning i Ringerike
kommune mener må
endres. Endringene har

Plankartet er endret i
h enhold til uttalelsen fra
Teknisk. Det er tatt inn
en bestemmelse om
opparbeiding av
opphøyet gangfel t fra



3

breddes ut i henhold til gjeldende
standard. Veibredden inkludert
fortau og grøft bør være (minst) 10
meter bred.

F ortau skal legg es på nordsiden av
Sagaveien.

Det skal legges inn kryssing til
nordre siden av Sagaveien hvor
fortau skal ligge.

Opparbeidelse av infrastruktur som
veg - og fortau skal sikres via
rekkefølgekrav og videre i
utbyggingsavtale.

ikke innvirkning på
området som skal
bebygges, og begrunnes i
fremtidige , helhetlige
løsninger for myke
trafikanter i nærområdet.

fortauet som anlegges
på s ørsiden av
Sagaveien (jf.
plankartet) og over til
fremtidig fortau på
nordsiden av Sagaveien.
Dette er en del av en
helhetl ig planlegning i
området, da fortau på
nordsiden av Sagaveien
skal følges opp i plan
430 «Krokenveien 23
og 40 a».

Nr . 5 Håvard Skogmo og
Marianne Tollefsen Bakken
Positive til trafikksikkerhetstiltak i
planen. Opptatt av
trafikksikkerheten, spesielt fo r myke
trafikanter.
Uttrykker bekymring for at kun én
parkeringsplass pr. boenhet i
planområdet vil utløse mer
gateparkering. Tomta dekker i dag et
parkeringsbehov for andre
nærliggende eiendommer. Foreslår
en løsning med opprettelse av avtale
med Fossekal lveien borettslag, hvor
det er stort parkeringsareal som ikke
er fullt utnyttet om leie av ekstra
parkeringsplasser ved behov.
Det foreslås å sette opp skilt for
parkering forbudt i Trulserudveien.
Viser også til et areal i krysset
Fossekallveien x Trulserudveien
nært regulert fotgjengerfelt hvor det
ofte står parkert vogntoghenger eller
traktorhenger. Bekymret for at dette
kan skape farlige situasjonen.
Foreslår å stenge av dette arealet
(kommunal eiendom).
Har også forslag om én til
fartsdump.

For slagene som ikke inngår
i planavgrensningen er
utenfor pla nens juridiske
virkeområde. Det er flere
gode forslag som
kommunen kan ta til
etterretning.
Forslag om avtale med
Fossekallveien borettslag
er privatrettslig, og kan
heller ikke innarbeides i
planf orslaget. Dette bringes
videre til grunneier som et
forslag.

Trafikksikkerhetshensyn
er ivaretatt gjennom
regulert fotgjengerfelt i
Fossekallveien, fortau
langs eiendommen
Sagaveien 56 og
bestemmelse om
opparbeiding av
opphøyd gangfelt i
Sagaveien, over t il
fremtidig fortau på
nordsiden av Sagaveien.
Gangfeltene skal ha
belysning. Fremtidig
fortau følges opp videre
i plan 430
«Krokenveien 23 og 40
a».

Nr . 6 Marianne og Jonny Olsen

Påpeker at vedlegg til varsel om
høring var av for dårlig kvalitet, slik

Valg av avkjørsel til
planområdet ble endret
med hensyn til
trafikksikkerhet, fordi

Plassering av avkjørsel
er valgt ut fra et
trafikksikkerhetshensyn.
A vkjørselsveien tilhører
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at det var vanskelig å lese.

Mener at veien som er adkomstvei til
ny bebyggelse i planforslaget tilhører
deres tomt. Mener videre at
løsningen med avkjørsel til
F ossekallveien istedenfor Sagaveien
som først var tenkt, er et dårligere
alternativ.

Påpeker også vegetasjonsskjermen
som skulle forsøkes bevart ser ut til å
bli borte.

Ønsker bedre illustrasjoner av
fremtidig situasjon.

krysset mellom Sagaveien
og Fosseka llveien er
belastet. Det er også lagt
opp til fortau og økt
trafikksikkerhet for myke
trafikanter, og avkjørsel
mot Fossekallveien gir
bedre oversikt over
trafikkbildet.

Vegetasjonsskjermen blir
noe mindre enn den er i
dag (jf . plankart ) for å
gjøre plass til innkjøring og
parkering. Eksisterende
vegetasjonsskjerm skal
fortsatt bevares så langt det
er mulig innenfor areal for
vegetasjonsskjerm i planen ,
og erstattes av ny
vegetasjonsskjerm der den
må tas bort. Dette er
beskrevet i
planbeskrivelsens kap. 7.2
Og bestemmelsenes kap.
3.2

Det er kjent for
forslagsstiller at
kommunen har vært i
dialog med Jonny og
Marianne ang.
merknadene.

Sagaveie n 56.
Vegatasjon s skjerm skal
opparbeides i henhold
til plankartet dersom
den eksisterende må
fjernes. Eksisterende
skal dog bevares i størst
mulig grad. Dette er det
tatt inn en bestemmelse
om. Det er sendt
svarbrev som klargjør
eiendomsforholdene i
området.
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Ringerike kommune har oversendt forslag til reguleringsplan for Sagaveien 56 like 
utenfor Hønefoss sentrum hvor det skal tilrettelegges for oppføring av nye boliger. De 
planlagte boligene blir liggende i støyutsatt sone hvor anbefalt støygrense i 
støyretningslinjen T-1442/2016 blir overskredet. For å sikre tilstrekkelig miljøkvalitet er 
det derfor nødvendig med tiltak mot støy, for eksempel oppføring av støyskjerm langs 
Fossekallveien og Sagaveien. Fylkesmannen forutsetter at kommunen innarbeider 
konkrete bestemmelser som sikrer at alle boenhetene med tilhørende uteareal får 
tilfredsstillende støyverdier i henhold til grenseverdiene som er bestemt i 
støyretningslinjen og at dette følges videre opp i påfølgende byggesak.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 17. august 2017 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig 
ettersyn.  
 
Planforslaget legger til rette for oppføring av to firemannsboliger på en ubebygd branntomt 
hvor det tidligere ble drevet forretningsvirksomhet. Området ligger i et etablert boligområde, 
men er i gjeldende kommuneplan avsatt til byggeområde for forretningsvirksomhet som også 
er vedtatt arealbruk i reguleringsplanen for området. I følge saken omfatter planen et område 
på ca. 5,5 daa. Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Vi har i brev av 19. april 2017 uttalt oss til varsel om oppstart av planarbeid hvor vi blant 
annet ba om at forhold knyttet til støy, klima og energi, landskap, naturmangfold, barn og 
unges interesser og universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale 
føringer. 
 
Etter en gjennomgang av saken er det først og fremst ivaretakelse av nasjonale føringer 
knyttet til støy som vi mener er mangelfullt ivaretatt i planforslaget. Spesielt når det er 
dokumentert at store deler av den foreslåtte boligtomten er støyutsatt. Det er utarbeidet 
støyanalyse og det er foreslått bestemmelser som skal ivareta støyhensynet, dette mener vi er 
positivt. Det er likevel viktig at bestemmelsene er presise for å sikre at dette i tilstrekkelig 
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grad blir ivaretatt. Det bør også gå frem av planen at de nasjonale støygrensene lar seg 
oppfylle ved den foreslåtte utbyggingen og hvordan dette tenkes løst. Dette savner vi i 
utredningen. Vi ser at det er pekt på støyskjerm langs tilgrensende vei som en mulig løsning, 
men dette er ikke innarbeidet i planforslaget.  
 
Ved tilrettelegging for støyfølsomt bruksformål, som nye boliger og lekeplass, er det viktig at 
støy blir ivaretatt i tråd med Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i 
arealplanlegging T-1442/2016.  
 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står at fortetting med kvalitet 
er en viktig forutsetning for en god by- og tettstedsutvikling. Det er uttrykt en forventning om 
at kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av støy ved planlegging av 
ny boligbebyggelse. 
 
Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
som trådte i kraft 1. januar 2012. I § 4 gis kommunen blant annet et ansvar for å bidra til å be-
skytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
 
Planområdet ligger like utenfor Hønefoss sentrum i et etablert boligområde. I henhold til 
støyretningslinjen skal støy i fasade ved boligen ikke overstige Lden = 55 dB for 
vegtrafikkstøy. Vi viser også til bestemmelsene i kommuneplanen for Ringerike hvor det er 
vist til støyretningslinjen og at denne skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller 
bebyggelse. Videre er det krav til støydokumentasjon ved planlegging av støyfølsom bruk i 
støyutsatte områder. 
 
Det er utarbeidet en støyanalyse som følger saken og som bekrefter at store deler av den 
aktuelle tomten som skal bebygges er støyutsatt. På grunn av avstanden til 
kollektivknutepunkt, ca. 2,5 km til jernbanestasjonen, kan ikke utbyggingen behandles etter 
avviksbestemmelsene hvor det kun stilles krav til en stille side. Dette gjelder kun for 
sentrumsområder nær kollektivknutepunkt hvor det av hensyn til samordnet areal- og 
transportplanlegging er åpnet opp for avvik under forutsetning av høy arealutnyttelse. For 
Sagaveien 56 som ligger utenfor sentrumsområdet i et etablert boligområde skal støy i 
støyutsatt fasade ikke overstige Lden = 55 dB utenfor vindu med støyfølsom bruk (for boliger 
er dette soverom og stue). Det samme støykravet gjelder også for uteområdene og spesielt for 
lekeområdet som skal ligge støyskjermet. 
 
Bestemmelsen § 0.1 hvor det står at alle boligene skal ha minst ett soverom på stille side blir 
derfor feil. Vi ber om at denne bestemmelsen blir tatt ut. 
 
For å kunne sikre og ivareta støyhensynet må bestemmelsene suppleres med konkrete krav 
som resulterer i at grenseverdiene i støyretningslinjen blir juridisk bindende for 
detaljreguleringen. Vi ber derfor om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle 
boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade 
mot Sagaveien og Fossekallveien. Støygrensen må også gjelde for lekeplassen. Tiltak for å 
oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 
brukstillatelse til de planlagte boligene. 
 
Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir 
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta 
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i bestemmelsene. 
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Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av planforslaget for Sagaveien 56.   
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 



Fra: fmbubki@fylkesmannen.no [fmbubki@fylkesmannen.no] 

Til: helle@mjosplan.no [helle@mjosplan.no] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 10.11.2017 13:50:34 

Emne: Forespørsel om detaljreguleringsplan for Sagaveien 56 - Støyforhold 

Vedlegg:  

Hei, 

Viser til e-post av 7. november 2017 hvor det er stilt spørsmål vedrørende vår uttalelse til 

planforslaget for Sagaveien 56. Saken gjelder hvordan planforslaget skal ivareta nasjonale 

føringer knyttet til støy. I dette tilfellet trafikkstøy fra Sagaveien og Fossekallveien. 

I høringsforslaget ble det dokumentert at deler av den aktuelle boligtomta er utsatt for 

trafikkstøy som overstiger de gjeldende grenseverdiene i støyretningslinjen T-1442/2016. Vi 

skrev derfor følgende i vår uttalelse: 

«For å kunne sikre og ivareta støyhensynet må bestemmelsene suppleres med konkrete krav 

som resulterer i at grenseverdiene i støyretningslinjen blir juridisk bindende for 

detaljreguleringen. Vi ber derfor om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle 

boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade 

mot Sagaveien og Fossekallveien. Støygrensen må også gjelde for lekeplassen. Tiltak for å 

oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 

brukstillatelse til de planlagte boligene». 

Videre ba vi om at bestemmelsen om avvik ble tatt ut. Vi viste til at dette kun gjelder for 

sentrumsområder nært kollektivknutepunkt hvor det av hensyn til samordnet areal- og 

transportplanlegging er ønske om høy arealutnyttelse og hvor det kan aksepteres avvik. Det 

aktuelle byggeområdet ligger utenfor sentrumsområdet i et etablert villaområde hvor det ikke 

er naturlig å legge opp til avvik, jf. også gjeldende kommuneplan hvor avviksområdene er 

bestemt. 

I støyretningslinjen står det at det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side når det 

planlegges i gul støysone og at det er tilgang på egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende 

støyforhold. I en slik støysituasjon må rom til støyfølsom bruk legges til den stille siden av 

bygget for å ivareta støygrensene som er bestemt i tabell 3. 

Hvis det var slik at det kun var stilt krav til en stille side også utenfor sentrumsområdene, ville 

det være liten grunn til å skille mellom sentrumsområder og øvrige områder. Vi tolker nok 

derfor retningslinjen noe ulikt. 

Når det gjelder det konkrete planforslaget så ser det ut til at trafikkstøy ikke er et veldig stort 

problem for utbyggingen. Sagaveien og Fossekallveien har en forholdsvis liten trafikkmengde 

som gir liten støybelastning. Ny støyanalyse viser at støygrensen så vidt overskrider Lden = 55 

dB i den støyutsatte fasaden. Det vil derfor med enkle tiltak være fullt mulig å ivareta dette. 

Vi finner derfor ingen grunn til å endre på vår uttalelse og ber om at bestemmelsene blir 

endret og at punktene om avvik blir tatt ut. I denne planen er det fullt mulig å ivareta 

støyhensynet og sikre god miljøkvalitet i boligområdet. Hvilke tiltak som er nødvendige er 

opp til tiltakshaver i samråd med kommunen å finne løsninger på. 



Vennlig hilsen 

Fylkesmannen i Buskerud 
Brede Kihle, seniorrådgiver i plansaker 
tlf: 32 26 68 65 

http://www.fylkesmannen.no/Buskerud/  
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Fra: Morten Fagerås [Morten.Fageraas@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Jostein Nybråten [Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 13.10.2017 15:20:14 

Emne: VS: Uttalelse, Detaljregulering Sagaveien 56, ESA 15/5449 

Vedlegg: Skogmo og Bakken, 08.10.2017.pdf; image002.jpg 

Hei 
 
Her er en uttalelse fra Teknisk Forvalting og Utbyggingsavdelingen etter felles befaring hvor følgende deltok:  
 
Mari Solheim Sandsund – arealplanlegger/samfunnsplanlegger 
Olena Alizi – arealplanlegger/ingeniør 
Jostein Nybråten – leder teknisk og utbygging 
Morten Fagerås - rådgiver vei/park/idrettsforvaltning 
 
«Merknad til plan nr. 415 Sagaveien 56 
 
I forbindelse med arbeid med plan nr. 430 Krokenveien 23 og 40a, en sømløs plan til Sagaveien 56, ble det holdt arbeidsmøter og befaringer i området.  På 
bakgrunn av det vil teknisk avdeling i Ringerike kommune komme med tre merknader til planen Sagaveien 56. 

- veibreddene i området må fortrinnsvis følge gjeldende veinorm, dvs Sagaveien som inngår i planavgrensningen må breddes ut ihht til gjeldende 
standard. Veibredden inkludert fortau og grøft bør være (minst) 10 meter bred.  

- fortau skal legges på nordsiden av Sagaveien. Videre vil fortauet fortsette nordover på vestsiden av Krokenveien. Fortausplassering langs Sagaveien 
vestover for Sagaveien 56 blir på sikt naturlig å legge på nordre siden av veien.  

- Det skal legges inn kryssing til nordre siden av Sagaveien hvor fortau skal ligge. Overgang fra Sagaveien 56 til tenkelig fortau på andre (nordre) siden 
bør helst skje i korridoren fra ca 10 til 30 meter fra krysse i retning Krokenveien. 
 

Opparbeidelse av infrastruktur som veg- og fortau skal sikres via rekkefølgekrav og videre i utbyggingsavtale.» 
 
God helg  
 
Med vennlig hilsen 

 



Morten Fagerås 

 
Prosjektleder/Saksbehandler 
Teknisk forvaltning - vei, park og idrett 
Mob. 909 20 175 
 

 
 

Fra: Jostein Nybråten  
Sendt: 13. oktober 2017 14:43 
Til: Morten Fagerås <Morten.Fageraas@ringerike.kommune.no> 
Emne: Fwd: Uttalelse, Detaljregulering Sagaveien 56, ESA 15/5449 
 

 

 

 

 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 

 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: Ingrid Liseth <ingrid.liseth@ringerike.kommune.no>  

Dato: 13.10.2017 14:38 (GMT+01:00)  

Til: Jostein Nybråten <Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no>  

Emne: Uttalelse, Detaljregulering Sagaveien 56, ESA 15/5449  

 
Hei Jostein, 
  
Sender vedlagte uttalelse fra Skogmo/Bakken ifm . offentlig høring av planforslag for Detaljregulering Sagaveien 56 (plan 415). Uttalelsen inneholder en del 
momenter som kan være nyttig for dere å kjenne til når det gjelder den trafikale situasjonen i området. Kanskje er det noen forhold her som det bør tas tak 
i. Skogmo/Bakkens uttalelse kan også leses i ESA 15/5449-34. 



  
Forstod på min kollega Olena Alizi at det vil komme en uttalelse til planforslaget fra dere, blant annet i lys av planene som nå er startet opp for Krokenveien 
23 og 40 a (plan 430). Uttalelsen kan legges inn som ny journalpost i ESA 15/5449. 
  
Minner ellers informasjon fra varslingsbrevet: 
  

«Forhold som ønskes spesielt belyst ved høring og offentlig ettersyn:  
  
Håndtering av flomveier i området, jf. informasjon om dette under «Samfunnssikkerhet» i kommunens kartløsning  

Eventuelt salg av kommunal grunn til private, jf. høringsuttalelser ved oppstart av planarbeidet» 

  
  
Fint om disse momentene også kan belyses i uttalelsen deres. 
  
  
På forhånd takk, 
  
  
Vennlig hilsen 
  

Ingrid Liseth 

Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 
Ringerike kommune 
  
OBS! Fra 10. okt. 2016, nytt tlf. nr: 40 90 96 95 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 
  
  



Viser til detaljregulering Sagaveien 56- offentlig ettersyn med frist 9. oktober 

Som nevnt i vår forrige uttalelse er vi i all hovedsak veldig positive til dette prosjektet. Regulert 

fotgjengerfelt i Fossekallveien og fartsdump i Sagaveien virker som gode trafikksikkerhetstiltak. 

Vårt hovedanliggende er at denne utbyggingen aller helst bedrer trafikksikkerheten i området, men i 

alle fall ikke forverrer. Dette gjelder spesielt for myke trafikanter.  

I den forbindelse har vi et par bekymringer, og til dels forslag til løsning. 8 nye boenheter med kun 1 

parkeringsplass per enhet kan medføre et økt press på parkeringplass i området. En tilfeldig dag 

(mandag 2. oktober) står det 4 biler parkert på tomta. Tomta dekker altså i dag et parkeringsbehov 

for andre nærliggende eiendommer. I tillegg kommer behov for disse nye enhetene, som iht 

planbeskrivelse avviker fra kommunens parkeringsvedtekter. (skulle vært to per enhet) Vi er 

bekymret for at vi kan oppleve mer parkering i/nær krysset Trulserudveien- Fossekallveien. Dette gir 

et uoversiktlig trafikkbilde. Problemet er tilstede i dag også. Det er for så vidt en god redegjørelse i 

planbeskrivelsen på hvorfor man kun etablerer 1 parkeringsplass per enhet, men vi tror allikevel at 

dette kan medføre parkeringsproblemer i området. En mulig løsning kunne kanskje vært en avtale 

med borettslaget i Fossekallveien om lån av gjesteparkering. De har et relativt stort areal til bruk for 

parkering, som ikke ser ut til å være maksimalt utnyttet.  

Det er ingen parkering forbudt skilt i første del av Trulserudveien. Vi mener dette bør vurderes. Den 

5-metersreglen som er beskrevet i trafikkreglenes §17, 1. ledd, bokstav b) er kanskje ikke så lett å 

tolke i dette krysset. For å unngå tvil kan dette avklares med skilt, og sonen evt. forlenges.  Foreslått 

område er merket med blå streker på skissen under: 

 

 

forts. neste side. 

  



Det er også en annen utfordring nær dette krysset som er uheldig for trafikksikkerheten. Området 

merket med grønn/lime farge på skissen under, brukes ofte til parkering av henger for vogntog eller 

stor traktorhenger. Eiendommen er kommunal. Vet ikke om vedkommende har avtalt at området 

kan disponeres slikt. Når man nå etablerer et regulert fotgjengerfelt rett ved, er vi bekymret for at 

dette kan føre til farlige situasjoner. Dette kan lettest hindres ved at det etableres en fysisk hindring 

slik at området ikke kan benyttes til slik parkering. Jordvoll, enkel mur, store steiner etc. 

 

Når det gjelder fartsdumpen som er omtalt i Sagaveien så forstår vi det slik at denne er tenkt plassert 

øst før krysset Sagaveien- Fossekallveien (innenfor planområdet). Viser i den forbindelse til e-post fra 

Ingrid Liseth av 3.10.2017.  Vi vet ikke hvilke vurderinger som ligger bak en slik plassering, men har 

ingen store motforestillinger til dette. Det bør allikevel vurderes en fartsdump vest for nevnte kryss. 

Fortrinnsvis i tillegg til den som allerede er foreslått. Det kommer en del trafikk nedover Sagaveien, 

ofte i vel stor fart inn mot krysset. 

 

Hønefoss 8. oktober 2017 

 

Håvard Skogmo og Marianne Tollefsen Bakken  



<p><b>Fra:</b> Jonny Olsen [jonnyol53@gmail.com]<br/> 

<b>Til:</b> postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Ingrid Liseth 

[ingrid.liseth@ringerike.kommune.no]<br/> 

<b>Kopi:</b> <br/> 

<b>Sendt:</b> 28.08.2017 15:01:56<br/> 

<b>Emne:</b> Re: 415 Detaljregulering Sagaveien 56 – offentlig ettersyn 

av reguleringsplan<br/> 

<b>Vedlegg:</b> Servitutter.pdf<br/></p> 

 

 

<div dir="ltr">Har ikke sett noe svar på denne mailen, som jeg sendte for 

en liten stund siden, etter at dere hadde sendt ut sms om denne 

reguleringen.<div>Ser nå at det på websidene deres endelig har kommet opp 

med mer info og detaljer, og at det fortsatt viser innkjøring på tomta på 

feil sted.</div><div>Ikke kommunens tomt. Vedlegger servituttene på 

vedlegg. Ser også at mine kommentarer som jeg kom med på møtet i fjor, og 

den forrige mailen ikke ligger med blandt andre 

innspill.</div><div>Forsøkte å ringe dere og saksbehandler, men har ikke 

fått riktig kontakt, eller 

tilbakemelding..</div><div><br></div><div>Hilsen&nbsp;</div><div>Jonny..<

/div><div><br></div><div><br></div></div><div 

class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-08-17 22:11 

GMT&#43;02:00 Jonny Olsen <span dir="ltr">&lt;<a 

href="mailto:jonnyol53@gmail.com" 

target="_blank">jonnyol53@gmail.com</a>&gt;</span>:<br><blockquote 

class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc 

solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Har i dag mottatt info om 

detaljregulering av Sagaveien 56, men vedlegget som ligger ved har alt 

for dårlig kvalitet til å kunne se noe detaljer og info 

riktig.<br></div><div>Og når vi titter på websidene deres, så ligger det 

ingen info om denne saken der..? Kan vi få tilsendt disse 

manuelt.?</div><div><br></div><div>Men uansett om kvaliteten er litt 

dårlig, så ser det ut til at dere har gjort om planene for hvor 

innkjøringen til tomta skal være, fra Sagaveiens enkle innkjøring til å 

lage ny innkjøring fra veien som går &nbsp;rett utenfor hagen/terrassen 

vår, ned til de de 2 husene bakenfor. Dette er egentlig en vei som 

tilhører vår tomt, men som de bakenfor har adgang-/bruksrett 

til.</div><div><br></div><div>Vi kan ikke se at denne løsningen for 

innkjøring til tomta kan være noe gofd løsning for hverken de som skal bo 

der eller for oss, som da vil få merkbar økning i trafikk/støy/kjøring 

til og fra tomter, med både personbiler og andre offentlige 

biler.</div><div><br></div><div>Dette vil jo også føre til at tomta vår 

blir ennu mer bokset inn av hus og bygg på alle kanter.</div><div>Det vi 

pratet om var jo innkjøring fra Sagaveien, som beste løsning, og at et 

lag av den eksisterende &quot;veggen&quot; av trær/busker skulle bli 

forbli som et skille mellom tomtene.</div><div><br></div><div>Og til 

slutt, vil vi nå få sett planer og tegninger med perspektiver og slikt 

også, eller er det for øyeblikket bare det 

vedlagte..?</div><div><br></div><div>Hilsen</div><div>Marianne &amp; 

Jonny</div><div>Fossekallveien 23</div><div><span 

style="color:rgb(31,90,159);font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-

size:13.3333px;background-color:rgb(217,228,238);text-decoration-

line:underline">0605-86/723</span><br></div></div> 

</blockquote></div><br></div> 
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Tilbakemelding vedrørende innkjøring - plan 415 Detaljregulering 

Sagaveien 56 

 
 

Dette er en tilbakemelding på henvendelsene som ble sendt kommunen 17.08.2017 og 

28.08.2017. 

 

Innspill til oppstart av planarbeid 

Vi viser til oppstartsvarselet for planarbeid 415 «Detaljregulering Sagaveien 56», datert 

18.03.2016. Høringsfrist for innspill til planoppstart var 25.04.2016. Det er innspillene som ble 

sendt inn skriftlig innen denne fristen som er kommentert i plandokumentene til det 

foreliggende planforslaget som nå er på høring. 

 

Innspill ved informasjonsmøte, oktober 2016 

Innspillene du kom med på informasjonsmøtet 19.10.2016 er tatt med i møtereferatet, datert 

21.11.2016. Dette er et av saksdokumentene som er tilgjengelig på kommunens nettside nå i 

forbindelse med høringsperioden for planforslaget. I pkt. 1.1 i referatet står det at prosjektet er 

under utforming (dvs. ikke bindende skisser el. lign.) og at «Det uttrykkes ønske om at 

vegetasjonsskjerm (eksisterende trær/busker) mot eiendom gnr./bnr. 86/723, Fossekallveien 23, 

bevares.» Ønsket er tatt inn i forslag til reguleringsbestemmelser § 3.2: «Eksisterende 

vegetasjonsskjerm mot gnr./bnr. 86/723 skal bevares i størst mulig grad.» 

 

Eiendomsforhold og servitutter 

I forhold til den dokumentasjonen som kommunens oppmålingsavdeling har tilgjengelig, 

stemmer det ikke at veien som foreslås til adkomst for de nye boligene i Sagaveien 56 eies av 

gnr./bnr. 86/723, Fossekallveien 23. Veien eies av gnr./bnr. 87/24, Sagaveien 56. Se vedlegg 

med utklipp fra kommunens kartløsning for nøyaktig eiendomsgrense for Fossekallveien 23. 

Denne informasjonen kan du også selv finne ved å gå inn på startsiden på kommunens nettside, 

øverst til høyre velger du «Kart» og deretter «Avansert kartløsning».  
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Angående servituttene som blant annet omhandler bestemmelser om adkomstrett for gnr./bnr. 

86/772, sier disse ikke noe om eiendomsforhold. Dersom du eventuelt vil ha nærmere 

informasjon om dokumentene som er nevnt (nr. 1594, 4316 og 4406), må du ta kontakt med 

Statens Kartverk som er registreringsenhet for servituttene. 

 

Valg av adkomstvei 

Å velge den aktuelle veien som adkomst til de nye boligene er en beslutning som er valgt på 

bakgrunn av trafikksikkerhetshensyn. Krysset Sagaveien x Fossekallveien har relativt mye 

trafikkbelastning og er i tillegg uoversiktlig.  

Vi viser til trafikkanalysen som er gjennomført i forbindelse med utarbeiding av planforslaget. 

Her heter det i pkt. 4.2: «Det reguleres til adkomst sør i planområdet fra Fossekallveien, og 

adkomstveier nord ut mot Sagaveien stenges. Slik unngås ytterligere press på krysset Sagaveien 

x Fossekallveien.»  

Videre heter det i pkt. 4.5:«Adkomsten i nord mot Sagaveien stenges for biltrafikk. Sagaveien 

er korteste vei til skole og barnehage for mange husstander, og et redusert antall avkjørsler 

langs denne vil bidra til en tryggere skolevei. Planforslaget innebærer økt sikkerhet og oversikt 

for alle trafikanter i området.» 

Vi har forståelse for at den valgte adkomstløsningen ikke er den mest ønskelige for 

Fossekallveien 23. Her har imidlertid hensynet til trafikksikkerheten i området generelt måttet 

gå foran private interesser. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ingrid Liseth 

Arealplanlegger/saksbehandler 

ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Vedlegg:  Eiendomsgrenser, Fossekallveien 23 

 

 



Fra: Helle Flesjå [helle@mjosplan.no] 

Til: fmbugso@fylkesmannen.no [fmbugso@fylkesmannen.no] 

Kopi: Tord Erik Lien [torderiklien@gmail.com]; Ingrid Liseth 

[ingrid.liseth@ringerike.kommune.no]; Knut Sterud [post@grinaker.net] 

Sendt: 07.11.2017 10:04:42 

Emne: Detaljreguleringsplan for Sagaveien 56, Støyforhold 

Vedlegg: image001.png; image003.png; image004.png; image005.png; 

Reguleringsbestemmelser for Sagaveien 56 A2190112 7.11.2017.pdf; FM Buskerud, 

02.10.2017.pdf; A2190112 Støyrapport_revA.pdf; t-1442_2016.pdf 

Hei! 
 
Jeg viser til uttalelse til forslag til detaljregulering for Sagaveien 56 i Hønefoss fra Fylkesmannen i 
Buskerud, datert 2.10.2017 
Det fremkommer av uttalelse at: 
 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen innarbeider konkrete bestemmelser som sikrer at alle 
boenhetene med tilhørende uteareal får tilfredsstillende støyverdier i henhold til grenseverdiene som er 
bestemt i støyretningslinjen og at dette følges videre opp i påfølgende byggesak. 
 
Vi ønsker en dialog, slik at vi kan komme frem til en løsning som Fylkesmannen kan godta. 
 
Vedlagt ligger oppdatert støyrapport. Støyrapporten som fulgte planforslaget ble utarbeidet på et tidlig 
stadium i planprosessen. Oppdatert støyrapport viser støynivåer mot fasade på planlagt bebyggelse, og 
er utført mer nøyaktig (høyere oppløsning på støysonene). Rapporten viser at støy mot fasade er maks. 
Lden 55,4, og at verdiene skal avrundes som normalt.  
 
Som det står i uttalelsen er det vurdert å oppføre støyskjerm. Grunneier er villig til å oppføre støyskjerm 
dersom dette er nødvendig. Et slikt tiltak vil bedre støyforholdene på tomta, spesielt på bakkenivå, men 
det vil også gi dårligere solforhold. Det er ikke støyskjermer ellers i Fossekallveien og Sagaveien. Området 
har blanda bebyggelse, med mye eneboligbebyggelse som har hager ut mot gata. Forslagsstiller 
(MjøsPlan AS v/Helle Flesjå) og kommunens (saksbehandler Ingrid Liseth) mener det er bedre for 
helhetsbildet i strøket samt solforhold om vi greier å unngå oppføring av støyskjerm.  
 
I henhold til retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016 er det ikke lengre kun under 
avviksbestemmelse at det skal sikres én stille side. På side 11 i retningslinjen under kap. 3.2.1, etablering 
av ny bebyggelse i støysone, under Gul sone står følgende: 
 

Ved bygging i gul sone: støyfaglig utredning og stille side 

Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen 

kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle 

bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i 

plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker. 

 

Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for 

plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle 

boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende 



støyforhold. 

 
Videre står samme bestemmelse som et eksempel til krav under Avvik fra anbefalingene i 
sentrumsområder og kollektivknutepunkter. 
 
Derfor er vi ikke enig i at bestemmelsen § 0.1 er feil, og vi vil gjerne beholde den.  
 
Spesifikke krav om at støyverdier ikke kan overstige Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade og for 
lekeplass er tatt inn i bestemmelsenes § 0.1. Dokumentasjon av tilfredsstillende støyforhold før 
brukstillatelse er ivaretatt i bestemmelsenes § 5. 
 
Kan det nå av Fylkesmannen vurderes til at planforslaget er tilfredsstillende mht. støyforhold?  
 
Vedlagt ligger reguleringsbestemmelser med oppdaterte krav, oppdatert støyrapport, retningslinjen T-
1442/2016 og Fylkesmannens uttalelse datert 2.10.2017. 
 
 

 
Med vennlig hilsen 

Helle Flesjå 
Avdelingsleder Arealplan 

 
M +47 41 74 17 77 

helle@mjosplan.no 
www.mjosplan.no 

 
         MjøsPlan AS 
           POSTBOKS 6 
           2391 MOELV 

       623 65 298 

      post@mjosplan.no 
 

                      «Én leverandør – Mange tjenester» 

 
Finn oss på Facebook, klikk her! 
 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

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

 

415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

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

Busterud som overlappes av ny plan, ved vedtak av 415 Detaljregulering Sagaveien 

56. 

 

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

ettersyn. Nærmere utredning om flomveier skal foreligge før 2. gangsbehandling. 

 

 

 

Sammendrag 

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

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

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

lenger ønskelig med forretningsvirksomhet på tomta. Kommunen ønsker at den ikke-

realiserte veien mellom Krokenveien og Fossekallveien i gjeldende reguleringsplan 198 

Kroken-Busterud avreguleres, da det ikke lenger er ønskelig å opparbeide denne veien. 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. 

 

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

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

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

planoppstart.  

Det foreligger en interessemotsetning mellom hensynet til støyskjerming utendørs og gode 

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



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

støyskjemingstiltak. Rådmannen er enig i denne vurderingen.  

 

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

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

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

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

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

 

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

området. På bakgrunn av dette ser Rådmannen derfor at det er behov for nærmere 

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

gangsbehandling. 

 

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

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

en tryggere trafikksituasjon i området samt tilrettelegging for trafikkvekst i form av flere 

gående, syklende og brukere av kollektivtransport. 

 

 

Bakgrunn 

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

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

forretning. Bebyggelsen var utsatt for brann i januar 2013, og tomten fremstår i dag som 

branntomt uten bebyggelse. Det er ikke lenger ønskelig med forretningsvirksomhet på tomta. 

Tiltaket krever ny detaljregulering, da det ikke er i tråd med hverken gjeldende 

reguleringsplan eller kommuneplanen. Videre ønsker kommunen at den ikke-realiserte veien 

mellom Krokenveien og Fossekallveien i gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud 

avreguleres, da det ikke lenger er ønskelig å opparbeide denne veien. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

07.03.2016, sak 31/16. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dagens situasjon 

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

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

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

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

 

Eiendomsforhold 

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

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

tilstøtende veiareal. 

Plantype 



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

forslagstiller. Planområdet er utvidet utover selve tomten som ønskes bebygd med boliger, da 

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

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

 

Planforslagets dokumenter 

Planforslaget er mottatt fra plankonsulent Mjøsplan AS, 20.06.2017 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse 

 

Kort om planforslaget 

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

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

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

soverom. I tillegg kommer balkong eller privat uteplass på bakkeplan, vendende mot vest. 

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

skal det opparbeides lekeplass, hovedsakelig tiltenkt de minste barna. 

 

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

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

sykkelparkering og renovasjonsløsning. 

 

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

fig. 19 og 20. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

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

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

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

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

referert og kommentert i vedlegg 8.  

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

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

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

forretning/kontor, bolig og vei.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til arealformålene 

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

næringsformål innen planområdet. 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 



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

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

mindre klimagassutslipp. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

miljø- og arealforvaltning, jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal.  

 

Økonomiske forhold 

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

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

utredningene og undersøkelsene. 

 

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

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

 

Behov for informasjon og høringer 

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

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

 

Alternative forslag til vedtak 

 

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

legges ut til offentlig ettersyn.» 

 

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

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

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

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

boligområder.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

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

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

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

Det kom inn ikke innsigelser til planoppstart. 



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

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

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

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

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

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

 

Byggeplanene 

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

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

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

bebyggelsen ikke vil kaste sjenerende skygge mot nabobygg.   

 

Det foreligger en interessemotsetning mellom hensynet til støyskjerming utendørs og gode 

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

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

støyskjemingstiltak.  

 

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

kravene til universell utforming. 

 

Lekeplasser 

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

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

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

Lekeplassen er ikke berørt av støysonen.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

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

BRA, eller flere bygninger med samlet utbygging over 1000 m². 

 

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

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

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

for Hønefoss. 

 

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

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

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

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

nær bussholdeplassen. Opparbeidelse av disse er sikret gjennom rekkefølgebestemmelsene. 

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

området i forhold til dagens situasjon. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 



Støy 

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

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

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

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

Fossekallveien for å skjerme uteoppholdsarealer mot støy.  Dette følges ikke opp i 

planforslaget, da dette gir mye skygge ute, og man velger å vektlegge gode solforhold. 

Dessuten stilles det krav om støydempende tiltak på de individuelle balkongene/terrassene 

som tilhører hver enkelt boenhet. Rådmannen støtter opp under denne vurderingen. 

 

ROS-analyse 

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

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

forurensningsforskriften. Planens bestemmelser sikrer at det ikke kan gis 

igangsettingstillatelse for tiltak før normverdier gitt i forskriften er dokumentert 

tilfredsstillende. 

 

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

derfor radonsperre i grunnen for boligene. 

 

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

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

 

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

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

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

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

kartløsning, under punktet samfunnssikkerhet.  

 

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

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

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

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

utredningsplikten som oppfylt.  

 

 

Samlet vurdering 

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

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

en tryggere trafikksituasjon i området samt tilrettelegging for trafikkvekst i form av flere 

gående, syklende og brukere av kollektivtransport. 

 

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

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

offentlige ettersynet. 

 

 

 

 



Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse 

5. Trafikkanalyse 

6. Støyrapport 

7. Sol/skygge-analyse 

8. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

9. Uttalelse, Statens Vegvesen 

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

11. Uttalelse, Buskerud Fylkeskommune 

12. Uttalelse, Ringerike kommune, Samfunn Utbygging 

13. Uttalelse, Ringerikes-Kraft 

14. Uttalelse, Solveig og Lars-Anders Mosskull 

15. Uttalelse, Håvard Skogmo og Marianne Bakken 

16. Uttalelse, Christel Andres 

17. Referat, informasjonsmøte for naboer 

18. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

19. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

20. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

  

  

 Ringerike kommune, 21.07.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Leder, Areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5449-27  Arkiv: PLN 415  

 

Sak: 42/17 

 

Saksprotokoll - 415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

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

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

 

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

ettersyn. Nærmere utredning om flomveier skal foreligge før 2. gangsbehandling. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 415 Detalj regulering for

Sagaveien 56

Utarbeidet av Ringerike kommune / Mjøsplan AS v/ arealplanlegger Helle Flesjå 22 .05.2017
Sist revidert 20.06 .2017

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 .gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i f ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til
informasjon om plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål
Reguleringsplanen omfatter areal innenfor planavgrensningen som vist på tilhørende plankart .
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Feltnavn
1. Bebyggelse og anlegg,

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (1112) BK S 1 - 2
B oligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111 ) B FS
Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse (1119) f_ BG 1 - 2
Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse for sykkel (1119) f_BG 3
Renovasjonsanlegg (1550) f_ BRE
Uteoppholdsareal (1600) f_BUT 1 - 3
Lekeplass (1610) f_BLK
Gårdsplass (1620) f_BGP

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Parkering (2080) f_ SPA
Fortau (2012 ) o_ SF
Kjøreveg (2011) o_ SKV
Kjøreveg (2011) f_SKV

3. Grønnstruktur,
Vegetasjonsskjerm (3060) f_ GV 1 - 2
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4. Hensynssoner
Sikringssone - Frisikt H140
Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur H410
Støysone – gul sone iht. T - 1442 H220

5. Juridiske punkt og linjer
Frisiktlinje 1222
Regulert fo tgjengerfelt 410

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

B oenhetene i BKS1 og BKS2 skal ha en stille side .

Alle boenhetene skal ha minst ett soverom på stille side .

Forholdene til støy skal til enhver tid tilfredsstille kravene som er gitt i gjeldende lovverk,
forskrifter og retningslinjer.

Støynivået innendørs bør tilfredsstille kravene i teknisk forskrift/NS8175 klasse C .

Støydempende tiltak skal iverksettes for balkonge r som vender mot Fossekallveien og for
tilsvarende privat uteoppholdso mråde for leiligheter i 1. etasje.

§ 0.2 Beplantning/vegetasjon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 3 )

Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter. Bjørk, hassel, or og salix - arter tillates
ikke.

§ 0.3 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg kan benyttes på like
vilkår av så mange som mulig.

Parkeringsplass som er dimensjonert for bevegelseshemmede samt gårdstun mellom
parkeringsplass og inngangsparti t il boliger skal opparbeides slik at helning er iht. forskrift
om universell utforming.

Fortau skal ha et tverrfall på maksimalt 2 % og skal opparbeides med terskelfrie overganger.

§ 0.4 Fellesområder

Alle fellesområdene ( f_BG, f_BRE, f_BUT, f_BLK, f_S KV, f_SPA, f_GV, f_BGP ) er felles
for alle boenhetene i området , og skal eies med like andeler.
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B eboer n e i BKS1 og BKS2 er ansvarlig for d rift og skjøt sel av disse områdene .

§ 0.5 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i plan området skulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

§ 0.6 Radon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i
samtlige boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser
av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Boligbebyggelse

1 .2 .1 . Konsentrert småhusbebyggelse BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Innenfor feltene BKS1 og BKS2 tillates oppført én (1) firemannsbolig i hvert felt .
Utnyttingsgrad for BKS1 er % - BYA = 50 % , for BKS2 er % - BYA= 65 % .

Til boenhetene på bakkeplan skal det tilhøre privat uteoppholdsareal tilsvarende arealet for
balkongene i 2. etg.

Innen feltene BKS1 og BKS 2 skal det settes av en beplantning ssone langs bygningens østre
sid e. Denne s kal ha en bredde på minst 2 m eter . S onen skal fungere som overgangssone
mellom bol igen og gårdsplassen. Gangsti mot inngangsdør og trappeadkomst til 2. etg. tillates
gjennom sonen. Gangstien skal utformes så den er tilgj engelig for alle brukergrupper.

Bebyggelsens fasade bør harmonere med øvrig bebyggelse i Sagaveien og Fossekallveien.

Taktekking skal utføres med matte og ikke - reflekterende materialer.

1.2.2. Frittliggende småhusbebyggelse BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Innen område BKS kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse. Utnyttingsgrad for BFS
er % - BYA = 30%. Det må tas nødvendige hensyn til flomveier gjennom området ved
eventuell søknad om byggetiltak.

§ 1.2 Le keplass f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 4 )

Lekeplass skal opparbeides med eksempelvis sand kasse, vippedyr og lekestativer. Det skal
også være sittemulighet for voksne som følger barna .



Mal sist revidert 07.03.2016

4

Lekeplassen skal opparbeides med fysisk adskillelse mot vegareal i tunet.

Lekeplass kan benyttes av beboere i BKS1 og BKS2 og av andre med deres tillatelse.

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse f_ BG 1 - 2 (jf. pbl.

§ 12 - 7, pkt. 7 )

Det skal oppføres en garasje pr. boenhet i henhold til plankart og byggetegninger.

Garasjene skal bygges med en bod innerst i hver garasje.

§ 1.4 Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbe byggelse (sykkelgarasje) f_BG 3 (jf. pbl. § 12 - 7,
pkt. 7 )

Sykkelgarasjen oppføres i henhold til plankart og byggetegninger . Antall sykkelparkeringer
skal være iht. kommunens parkeringsforskrift, to (2) plasser per boenhet. Minimum to av
disse skal dimensjoneres fo r HC - /transportsykkel

§ 1.5 Uteoppholdsareal f _BUT 1 - 2 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)

Felt f_BUT 1 - 2 er felles uteoppholdsareal for feltene BKS 1 - 2.

§1.6 Renovasjonsanlegg f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Det skal settes av plass til renovasjonsanlegg i henhold til plankartet. Renovasjonsanlegget
må sikres enkel adkomst fra Sagaveien for renovasjonsbil.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 2.1 Parkering f_SPA
De felles to parkeringsplassene skal opparbeides i henhold til plankart og byggetegninger.
Den ene skal dimensjoneres for HC - parkering.

§ 2.2 Fortau o_ SF
Fortau skal opparbeides med 3,5 m eters bredde. Bredden inkluderer 1 m eter til grøft og
snøopplag . Fortauet må utformes opphøyd mot kjøre veg o_SKV 1 .

§ 2.3 Kjøreveg o_SKV 1
I Sa gaveien inn mot krysset med Fos s ekallveien s kal det legges fartsdempende tiltak i form av
fartsdump . Det skal være plass til fremtidig regulert gangfelt mellom fartsdump og krysset
Sagaveien x Fossekallveien .

§ 2.4 Regulert gangfelt
I F ossekallveien skal det opparbeides regulert gangfelt iht. plankart og Statens Vegvesens
Håndbok N100 Veg - og gateutforming.
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§ 3 . Grønnstruktur (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

§ 3.2 Vegetasjonsskjerm f_GV 1 - 2

Vegetasjo n sskjerm skal opparbeides i henhold til p lankart . Eksisterende vegetasjonsskjerm
mot gn r . /b n r , 86/723 skal bevares i størst mulig grad.

§ 4 . Hensynssoner(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2 )

Hensynssone – Frisikt (H140)
Innenfor område med frisikt tillates det ikke installasjoner eller vegetasjon høyere enn 50 cm
over bakkenivå.

Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur (H410)
Innenfor sonen tillates det ikke oppføring av fast bebyggelse eller installasjoner som kan
hindre adgang til kommunal infrastruktur i grunnen.

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10 )

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale
standard.

Før det gis igangsettingstillatelse skal utomhusplan være godkjent av kommunen.
Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning
Frisiktsoner mo t offentlige trafikkområder

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:

3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
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Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende
forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

Før det gis brukstillatelse i området ska l tilfredsstillende støyforhold dokumenteres både for
boliger (BKS) og lekeplass ( f_ BLK) iht. T - 1442 - retningslinje for støy i arealplanlegging

Før det gis brukstillatelse skal offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau ,
fartsdump o g regulert fotgjengerfelt , være ferdigstilt.

Før det gis brukstillatelse skal felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass, vegetasjonsskjerm
og beplantningssoner foran boligene være ferdigstilt og godkjent av kommunen. Dersom
bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig
påfølgende vår.





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-13   Arkiv: L13  

 

0605_436 Detaljregulering Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til 

planprogram  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og 

legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring. 

 

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

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

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

planforslaget. 

 

 

  

 

Sammendrag 
Bakgrunn for planarbeidet er at Skaaret Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende 

uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens drift med uttak av sand, med påfølgende 

innfylling av rene gravemasser. Det tas sikte på å tilbakeføre eiendommen til landbruks-, natur- 

og friluftsområde etter endt drift.  

 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 

LNF-område, foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak 

og dermed i tråd med gjeldende plan. 

 

Temaer som skal utredes i den videre saksgangen er bl.a. følgende; 

 

 Hensyn til fredet naturreservat; Planområdet ligger tett inntil naturreservat Lamyra.  

 Hensynet til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven  

 Barn og unges interesser 

 Kulturminner- og miljøer 



- 

 Forurensing: støy, støv og grunnvann 

 Massetransport og trafikksikkerhet 

 Landskapshensyn 

 Nærliggende natur- og bomiljø  

 m.fl. 

 

Innledning 
Planområdet ligger på Helgelandsmoen / Lamoen, og grenser til Hole kommune. Planområdet 

er på om lag 260 daa, og største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var 

hogstmoden. 

 

Planarbeidet skal legge til rette for uttak av nye sandressurser for å kunne opprettholde 

produksjon av jord. Videre vil det legges til rette for at uttaksområde fylles opp med rene 

masser. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser til 

gjenvinning. Det nevnes også at arealet kan være potensiell avlastning for innfyllingsbehov 

knyttet til Ringeriksbanen og E16, Ringerike kommune er ikke kjent med de videre forholdene 

omkring dette. 

 

Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende 

kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Område som nå inngår i planavgrensningen 

er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende 

kommuneplan. 

 

Ringerike kommune vil gjennom detaljregulering av område kunne sikre kravene til blant annet 

istandsetting og hensyn til nærliggende natur- og bomiljø. 

 

Beskrivelse av saken  
Dagens situasjon 

Området Lamoen driftes i dag av Skaaret Landskap AS. Kommersiell grusdrift skal ha foregått 

på området siden midten av 60-tallet.  

 

Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende 

kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Området har siden 2003-2004 ekspandert i 

østlig retning, utover det område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – 

fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som går utover areal avsatt i kommuneplanens arealdel 

som masseuttak er ca. 34 daa. Det fremgår av planprogrammet at det er søkt om dispensasjon 

for uttak av 30 000m3 innenfor dette området. Det er på nåværende tidspunkt ikke formelt søkt 

om dispensasjon for uttak av masser i dette området. Ringerike kommune er kjent med at 

dispensasjonen er nabovarslet. Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg som part i saken. 

Fylkesmannen fraråder at det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av manglende 

dokumentasjon av mulige konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket; Dette med bakgrunn i 

at området grenser til et naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold og det er også 

dokumentert viktig naturmangfold i området rundt. Videre påpeker de at trafikksikkerhet, støy 

og forurensning må vurderes. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen 

grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for 



- 

eksisterende uttaksområde, og ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er 

avsatt til masseuttak – fremtidig. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete planområdet. 

 

Gjeldende planverk 

Område som nå inngår i planavgrensningen er uregulert og er i all hovedsak avsatt til 

Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Planens 

foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 LNF-område, 

foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og dermed i 

tråd med gjeldende plan. 

 

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

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i Formannskapet 18.08.15, sak 88/15 og ligger til 

grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 Punktene nedenfor lister opp sentrale punkter fra temautredninga:  

 En bærekraftig masseforvaltning  

 Sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov  

 Redusere miljø- og samfunnsbelastning  

 Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye  

 

Videre fremgår det av utredningen at areal på Lamoen, som er avsatt i kommuneplan, av NGU 

er klassifisert og verdivurdert som viktig grus- og sandressurs. Klassifiseringen har en 

gradering fra nasjonalt viktig, meget viktig og viktig.  

 

Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som detaljregulering og vil være en utvidelse av eksisterende uttaksområde 

vestover og mot sørøst.  

 

Planområdet vil foreslås avsatt til følgende formål:  

Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning / innfyllingsområde 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg og annen veggrunn 

Grønnstruktur: LNF/naturområder/skjermingssoner 

 

Oversiktskart på side 4 viser foreslått planavgrensning.  

 

Eiendomsforhold og parter 

Planområdet ligger på gnr. 3/3 som eies av Ole Gjerde. Tiltakshaver er Skaaret Landskap AS 

og fagkyndig konsulent er Guni Consult AS. COWI AS bidrar med kartframstillinger. 

 

Planprogram for Lamoen 

Planprogram for Lamoen er utarbeidet av Guni Consult AS på vegner av Skaaret Landskap 

AS. Programmet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og formål med 

planarbeidet, planstatus, rammer og premisser for planarbeidet, overordnede føringer, lover og 

forskrifter, temaer som skal konsekvens utredes og utredningsmetodikk.  

Temaer som trekkes frem i planprogrammet og som i særlig grad skal iakttas i den videre 

planprosessen er landskap/visuell virkning, kulturminner og –miljøer, naturmangfold, 

grunnvann/forurensningsfare, landbruk og friluftsliv.  



- 

 

Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og bygningsloven. Tiltakshaver inviterer 

til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring. Lag, foreninger og organisasjoner 

som kan tenkes å ha spesielle interessert i området vil bli invitert. I tillegg vil det inviteres til 

nytt informasjonsmøte i samband med høring og offentlig ettersyn. 

 

Forholdet til overordnede planer og føringer 
Kommuneplanens arealdel (vedtatt 30.08.07) 

I kommuneplanens arealdel er området i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og 

friluftsområde (LNF-område). Et mindre areal (ca. 8 daa) nord i planområdet er avsatt til 

formål masseuttak, fremtidig.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 30.04.2015)  

Vi viser til aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:  

 Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen  

 Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike  

 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde  

Videre står det i samfunnsdelen at Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning 

som sikrer ressurser og uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og 

samfunnsbelastning. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 

områder. 
 

Nasjonale forventninger 

Det vises til Nasjonale forventninger (2015) hvor det framgår at regjeringen forventer at 

kommunene (…) sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid 

mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på råstoffer ses i en 

regional sammenheng. 

 

Juridiske forhold 
Krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram 

Planarbeidet utløser krav om KU etter § 6, vedlegg 1 nr. 19 samt § 10 a) i forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Videre er det krav om 

planprogram etter plan- og bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 13.  

 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 

utredninger. Planprogrammet skal være tilpasset planarbeidets omfang og nivå. Forslag til 

planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om 

oppstart av planarbeidet.  

 

I tillegg til avklaring etter plan- og bygningsloven i form av en vedtatt reguleringsplan, må 

det også søkes om driftskonsesjon etter mineralloven.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det 

skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 



- 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat 

Lamyra naturreservat ligger i Ringerike og Hole kommune. I medhold av lov om naturvern av 

19.06.1970 ble Lamyra naturreservat fredet 21.03.1975. Det fredete arealet er på ca. 340 daa. 

Lamyra naturreservat grenser helt inntil planområdet mot nord og ligger som sammenhengende 

myr – og tjernområdet øst for planområdet. Området er lagt under verneplan for myr og er del 

av en nesten gjengrodd meander, elvesving på sørsiden av Storelva. Verneformålet er å bevare 

en velutviklet gjengrodd meander med svært interessant vegetasjon.  

 

Kulturminnelova 

Det ligger ett kjent automatisk fredet kulturminne innenfor planområde. 

I medhold av Kulturminneloven av 1978 kullgrop id 45397-1 automatisk fredet 12.05.1994. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Planprogrammet angir i kapittel 7.1 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og 

bygningsloven. Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring; 

Lag, foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli 

invitert. Det vil i tillegg inviteres til nytt informasjonsmøte når planen legges ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Alternative løsninger 
Tiltakene planforslaget tilrettelegger for vil kunne få konsekvenser for nasjonalt viktige 

miljøinteresser med nærheten til Lamyra naturreservat. Innenfor naturreservatet og i området 

omkring er det dokumentert naturmangfold av nasjonal interesse. Det vises til 

naturmangfoldsloven § 49 som gjelder utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn 

i et verneområde.  

 

Det ligger ett kjent automatisk fredet kulturminne innenfor planområde. 

Det er også gjort arkeologiske funn inne i det eksisterende uttaksområdet; Det er dermed stilt 

vilkår i driftskonsesjonen, innenfor eksisterende uttaksområde, om utgravinger før nye tiltak 

iverksettes i området der funnene er gjort.  

 

Uttaksområde har siden 2003-2004 ekspandert i østlig retning, utover det område som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som 

går utover areal avsatt i kommuneplanens arealdel som masseuttak er ca. 34 daa. Det fremgår 

av planprogrammet at det er søkt om dispensasjon for uttak av 30 000m3 innenfor dette 

området. Det er på nåværende tidspunkt ikke formelt søkt om dispensasjon for uttak av masser 

i dette området. Ringerike kommune er kjent med at dispensasjonen er nabovarslet. 

Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg da de er forvaltningsmyndighet for Lamyra 

naturreservat. Fylkesmannen fraråder at det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av 
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manglende dokumentasjon av mulige konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket; Dette med 

bakgrunn i at området grenser til et naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold og det er 

dokumentert viktig naturmangfold i området rundt. Videre påpeker de at trafikksikkerhet, støy 

og forurensning må vurderes. 

Det er ikke gjort tilstrekkelig faglig vurdering av konsekvenser av uttak i området som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF, og tiltakene bør dermed stanses. 

 

Forslag til alternativt vedtak:  

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen. 

 

2. Området istandsettes og tilbakeføres til skogbruk. 

 

 

Interessekonflikter 
Interessekonflikter skal belyses. I denne situasjonen er det i hovedsak fire potensielle 

konfliktområder der ulike interesser og behov må avveies. 

 

 Tiltakets konsekvens for naturmangfold og nærliggende naturreservat 

 Tiltakets konsekvens for kulturminner. 

 Deler av området brukes i dag til friluftsliv. Det må tilrettelegges for tilsvarende bruk 

og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende kvalitet i nærheten av 

området. 

 Nært planområdet er det flere boliger. Drift av grusuttak medfører støy, støv og 

anleggstrafikk, noe som gir konsekvenser for bomiljøet i nærheten. Det må gjøres 

tiltak som reduserer disse konsekvensene. 

 

Felles for disse fire interessekonfliktene er at behovet for ressursen må utredes for å sikre at 

de samfunnsmessige konsekvensene ved etablering av virksomheten sammenlagt er mer 

positive enn den negative konsekvensen kan bli for naturreservat og de tilliggende verdier, 

natur- og bomiljø, kulturminner og friluftsliv.  

 

Rådmannens vurdering 
 

Tiltaket 

Plantype og avgrensning 

Detaljregulering anbefales, på lik linje som ved oppstartsmøte. 

 
Forhold til gjeldende planer 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 

LNF-område, foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak 

og dermed i tråd med gjeldende plan. Området er dermed ikke avklart i overordnet arealplan. 

Dersom detaljreguleringen vedtas vil denne overstyre formål i kommuneplanens arealdel og 

arealet vil tas inn ved neste revidering. 

 

Det vises for øvrig til gjeldende Samfunnsdel vedtatt 30.04.15, av denne fremgår bl.a. 

følgende; Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 
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Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Det fremgår av planprogram at utvidelse eksisterende uttaksområde ikke vil medføre økt 

trafikk. Tiltaket vil dog medføre trafikk i et lenger tidsperspektiv. Transporten er for det meste 

lagt til Norderhovsveien Fv.158. Denne strekningen har gang- og sykkeltrase. Forholdene 

omkring samferdsel og teknisk infrastruktur blir et viktig tema å følge opp i den videre 

planprosessen. 

 

Påvirkning av landskapsbilde 

Største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden. 

Masseuttak kan ha fjern- og nærvirkning på landskapsbildet. Det er viktig å vurdere 

denne virkningen og gjøre avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan være kontinuerlig 

istandsetting som styres gjennom reguleringsplan og driftsplan. 

 

Naturmangfold/naturreservat 

Det er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse og trua arter i uttaksområdets 

nærhet. Temaet må utredes godt og i henhold til gjeldende lover og retningslinjer. Spesielt må 

§§ 8-12 i naturmangfoldloven oppfylles. 

 

Tett inntil masseuttaket mot nord og øst ligger Lamyra Naturreservat. Området er definert som 

truet og masseuttaket nevnes som en påvirkning slik det i dag ligger. Dette tema må i særlig 

grad utredes i det videre planarbeidet.  

 

Kulturminne 

Det er gjort arkeologiske funn inne i det eksisterende planområdet, et løsfunn med uavklart 

vernetype. Det er dermed stilt som vilkår i driftskonsesjonen at utgravinger før nye tiltak 

iverksettes i området der funnene er gjort. Innenfor foreslått planavgrensning ligger det to 

arkeologiske minner; en kullgrop med vernestatus uavklart samt automatisk fredet kullgrop.  

 

Det skal tas tilstrekkelig hensyn til kulturminner og –miljøer i det videre planarbeidet. 

 

Samfunnsmessige konsekvenser 

Dette må utredes nærmere før 1. gangs behandling. 

 

Bomiljø 

Det må fokuseres på bokvalitet for naboer og det må utføres tiltak som reduserer negative 

konsekvenser for bomiljø i nærområdet. Spesielt støy og støv fra drift og transport må 

minimaliseres. 

 

Idrett og friluftsliv 

Østre del av planområdet benyttes til friluftsliv/rekreasjon på skogsbilveier og stier. Områder 

og løyper/stier som er tilrettelagt i dag må erstattes. Det må i det videre planarbeidet ses på 

tilrettelegging for tilsvarende bruk og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende 

kvalitet i nærheten av området. 

 

Forurensning 

Alle typer forurensing må utredes og tiltak som reduserer forurensing må utføres. Spesielt 

må det fokuseres på støy, støv og forurensing til grunn og vassdrag. 

 
Vurdering av planprogrammet 
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Formannskapet vedtok konkretisering av delegeringsreglementet 01.12.15. Herav fremgår det 

at fastsetting av planprogram kan delegeres til Rådmann med mindre det kommer merknader 

som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

 

Kapittel 10 i planprogrammet omfatter temaer som skal utredes i arbeidet med planen. 

Rådmannen mener lista peker på de viktigste utredingstemaene. 

 

Planprogrammet angir i kapittel 7.1 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og 

bygningsloven. Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring; 

Lag, foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli 

invitert. Det vil i tillegg inviteres til nytt informasjonsmøte når planen legges ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Utredningstemaer beskrevet i planprogrammet legger et godt nok grunnlag for å kunne 

oppfylle de miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven. 

 

Samlet vurdering av tiltak og planprogram 

Rådmannen mener det er en fordel at dette grusuttaket omfattes av en reguleringsplan slik at 

konsekvenser for de ulike utredningstemaene kommer fram og at driftsplan og 

istandsettingsplan blir fastsatt. I løpet av planprosessen vil muligheten for medvirkning være 

god, og naboene kan være med på å sette krav til avbøtende tiltak slik at forringelse av 

bomiljø minimaliseres. I tillegg blir utviklinga av området med de konsekvenser det 

medfører mer forutsigbar for forslagsstiller, naboer og andre brukere av området.  

 

Rådmannen mener også det er viktig å belyse at utviding av grusuttaket medfører 

konsekvenser for et truet naturreservat og et naturmangfold av nasjonal interesse. I tillegg vil 

uttaket få konsekvenser for landskapsbilde og bomiljø i nærområdene. Avbøtende tiltak bør 

være ett av fokusområdene i det videre planarbeidet. 

 

På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen oppstart av planarbeid med plan 436 Lamoen. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Oversiktskart med planavgrensning 

Oversiktskart med visning av uttaksområde utenfor konsesjonsområde 

Oversiktskart vist med kommuneplanens arealdel formål, masseuttak - fremtidig 

Forslag til planprogram, datert 11.09.17 

Referat oppstartsmøte 

Brev i samband med nabovarsel dispensasjonssak fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 

15.08.17.  

Driftskonsesjon etter mineralloven, tildelt 17.10.17. 

Forvaltningsplan Lamyra naturreservat, 1997.  

Lenke til informasjon om automatisk fredet kulturminne: 

https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Fask

eladden%2Flokalitet%2F45397 

 

 

                                                    Ringerike kommune, 14.11.2017 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Konstituert avdelingsleder: Line S. Østvold 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Detaljregulering Lamoen

Reguleringsplan og konsekvensutredning

Utvidet grusuttak på Lamoen i Ringerike kommune

Forslag til

Planprogram

Utarbeidet av Guni Consult/ Gunnar Nilsen
11.s eptember 2017
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Innledning.

Skaaret landskap AS driver grusuttaket og masseinnfyllingen på Lamoen i dag. Uttaket
nærmer seg slutten , men det gjenstår ennå store volum som er godkjent for innfylling av
masser.
Tiltakshaver har engasjert Guni Consult / Gunnar Nilsen til å forestå arbeidet med en
utvidelse av uttaksområdet. Guni Consult har inngått et samarbeide med Cowi/ Hønefoss for
kartframstillinger. Det vil for øvrig bli benyttet eksterne fagkonsulenter til ulike
fagutredninger.

Historikk .

Naboer v i har vært i kontakt med sier at det har vært uttak av sand/grus på Lamoen så lenge
de kan minnes. Andre kan fortelle at bestefar/oldefar har fortalt at de har tatt ut sand der i
sin tid. Det er vel rimelig å anta at området har fungert som et lokalt bygde sandtak som
lokalbefolkningen har brukt til sin bruksformål gjennom tiden.
Kommersiell grusdrift på området ble etablert av Brødrene Lien på midten av 60 - tallet.
Skaaret Landskap AS kom inn som drivere av uttaket på midten av 90 - tallet.
Dette uttaket nær mer seg slutten og grunneier og tiltakshaver ønsker å utvide området til
samme type drift/ aktivitet som i dag; uttak av sand og innfylling av rene gravemasser før
tilbakeføring av området til opprinnelig bruk, LNF.
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1.Planområdets beliggenhet og avgrensning
Planområdet ligger på Helgelandsmoen / Lamoen syd for dagens uttak - og innfyllingsområde,
mellom Lamyra og Norderhovsveien. Området er på ca. 260 daa.

Figur 1 B eliggenhet på Ringerike

Figur 2 Beliggenhet på Helgelandsmoen
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2.Formålet med planen
Formålet med planen er å skaffe nye sandressurser til Skaaret Landskap AS for å kunne
opprettholde produksjonen av jord. Dagens ressurs vil være tømt om ca. 1 år. Etter uttak av
grusmassene vil arealene fylles opp med rene gravemasser som det for tiden er et stort
behov for å ha gode deponeringsområder for. Bedriften vil også resirku lere masser som kan
gjenbrukes.

3.Tiltakshaver/ grunneier
Tiltakshaver for planen er Skaaret Landskap AS som er en av Østlandets største produsenter
av anleggsjord og «spesialjord» til for eksempel fotballbaner, golfbaner etc.
Planområdet ligger på gnr. 3 bnr. 3 som eies av Ole Gjerde.

4.Planstatus og utredningsplikt
Planområdet er ikke regulert og ligger i Landbruks - , natur - og friluftsområde (LNF - område) i
Kommuneplanens arealdel . En mindre del av området ligger inne i kommuneplanen som
område for masseuttak. Da det planlagte tiltaket ikke er i s amsvar med arealformålet i
kommuneplanen , må det gjennomføres en reguleringsprosess med konsekvensutrednin g
(KU), jfr konsekvensutredningforskriften § 6 , vedlegg I nr. 19 og § 10 a . Planprogrammet er
utarbeidet i henhold til Pbl § 4.1 . Planprogrammet skal være tilpasset omfanget og nivået på
planarbeidet.

5.Dagens situasjon
Som nevnt innledningsvis har det forgått uttak av sand, myr og innfylling av masser i
områdene inntil planområdet i mange 10 - år.
Denne virksomheten pågår fortsatt, men sandressursen vil være tatt ut i løpet av et års tid.
Uttaket inn enfor dagens kommuneplanområde er under konsesjonsbehandling i
Direktoratet for mineralforvaltning , og konsesjon forventes å foreligge i høst.
Største delen av p lanområdet er avskoget av grunneier, da skogen var hogstmoden. Det er
også tatt ut en del sand innafor planområdet, og det er derfor søkt om dis pensasjon for
uttak av ca. 30000 m3 for å kunne op prettholde driften inntil godkjent reguleringsplan
foreligger.
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Figur 3 Uttaksområdet

Figur 4 Flyfoto. Oversikt
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6.Beskrivelse av tiltaket
Tiltaket vil bestå av uttak av sand på det ca. 260 daa store arealet. Sanda blir tatt ut med
hjullaster. Noe selges direkte i markedet, mens resten går med til produksjon av jord av ulike
typer. Til jordproduksjonen benyttes det også myrjord som tas ut på naboeiendommen.
Etter at sanden er tatt ut , skal volumene inn fylles med rene gravemasser fra ulike prosjekter
i regionen. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser,
for å gjenvinne «brukbare» jordmasser som de er , eller innblandet i stedets produkter.
Når det gjelder innfylling av masser , må det også vurderes om arealet kan være en potensiell
avlastning for innfyllingsb ehov knyttet til Ringeriksbanen og ny E - 16.

7.Rammer og premisser for planarbeidet
7.1Planprosess og medvirkning
Det legges opp til følgende plan - og medvirknings pr osess:
· Oppstartsmøte med Ringerike kommune, gjennomført 07.7.2017
· Forslagsstiller utarbeider forslag til planprogram iht. Forskrift om konsekvensutredninger.
· Saken for e legges formannskapet sammen med planprogrammet før var s ling av oppstart .
· Ko mmunen legger forslag til planprogram ut på offentlig ettersyn
· Det varsles oppstart av planarbeidet samtidig med at forslag til planprogram legges ut på
offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 6 uker.
· Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring . Lag og
foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli
invitert.
· Planprogrammet skal forelegges Direktoratet for Mineralforvaltning til uttal el se før
fastsetting. Direktoratet sk al gi evt. merknader til planprogrammet innen 2 uker.
· Ringerike kommune fastsetter planprogrammet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til
dette.
· Forslagsstiller utarbeider forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning.
· 1. gangs behandling i Plan - og miljø utvalget i Ringerike kommune.
· Offentlig ettersyn av planforslaget med konsekvensutredning. Høringsfristen settes til 6
uker. Naboer og andre inviteres til nytt informasjonsmøte.
· Ringerike kommune skal på bakgrunn av høringe n ta stilling til om det er behov for
tilleggsutredninger eller dokumentasjon av bestemte forhold. Evt. tilleggsutredninger skal
sendes ut på høring til de som har avgitt uttalelse til planforslag og konsekvensutredning.
Frist for uttalelse n settes til 3 u ker.
· 2. gangs behandling i Plan - og miljø utvalget i Ringerike kommune.
· Sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret.

7.2 Overordna føringer
7 .2.1 Kommuneplanens arealdel
Kommunepla nens arealdel (KPA) for Ring erike kommune ble vedtatt 30.8.2007 . Ny plan er
under sluttbehandling. Planområdet ligger i Landbruks - , natur - og friluftsområde (LNF -
område) og det er derfor ikke i samsvar med arealformålet i KPA. Det kreves derfor at det i
tillegg til reguleringsplan også må gjennomføres en prosess med ko nsekvensutre dning (KU).
7 .2.2 Nasjonale mål og retningslinjer
To retningslinjer fra Miljøverndepartementet kan komme til anvendelse i planarbeidet
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· Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, Miljøver ndepartementets T - 1442
angir kra v til hvordan støy skal behandles i arealplaner.
· Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal - og transportplanlegging.
(Miljøverndepartementets T - 5/93). Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de
fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyt telse, med miljømessig gode løsninger,
trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
7 .2.3 Forhold til annet lovverk
Plan - og bygningsloven
Det vil bli utarbeidet en reguleringsplan ihht. plan - og bygningslovens best emmelser basert
på utarbeidet planprogram og høringsuttalelser. Forholdet til jord - og skogbrukslovgivningen
blir avklart gjennom behandling etter plan - og bygningsloven. Reguleringsplanen med
planbestemmelser vil gi bestemmelser om uttakets ytre begrensni ng, ferdigstillelse etter
avsluttet uttak, evt. fredete kulturminner, retningslinjer for forurensning og konsekvenser
for omgivelsene.
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)
Loven regulerer kommersiell leting, undersøking og utvinn ing av alle mineralske råstoffer ,
bortsett fra olje, gass og vann. Loven får dermed direkte innvirkning på planprosessen.
Forurensningsloven / Forurensningsforskriften.
Fylkesmannen avgjør om et massetak må ha utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11
eller om krav i reguleringsbestemmelsene kan erstatte utslippstillatelse etter
forurensningsloven.
Forurensningsforskriftens kapittel 30 omhandler forurensning fra produksjon av pukk, grus,
sand og singel. Forskriften setter krav til plassering, skjer ming, tiltak, utslipp, støy, målinger,
journalføring og meldepl ikt. Tiltaket skal driftes ihht f orurensningsforskriften kapittel 30.
Naturmangfoldsloven.
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologis ke prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, og slik at den gir grunnlag
for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel nå og i framtiden. Tiltaket skal vurderes
ut fra Naturmangfoldsloven av 19.juni 2009 §§ 8 - 12. Jfr også §49.
Kulturminnel oven.
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og
kulturmiljøer. Utredningen forutsetter å avklare evt. konflikter med kulturminner og
kulturmiljøer. Undersøkelsesplikten i henhold til § 9 blir ivaretatt gjenno m
konsekvensutredningen. Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete
kulturminner må kulturminnemyndighetene ta stilling til evt. dispensasjon fra den
automatiske fredningen.
Vassdragsloven
Tiltakshaver mener at det aktuelle tiltaket ikke vi l påvirke forholdene i vassdrag på en slik
måte at det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrag - og energidirektorat (NVE) med
hjemmel i vannressursloven.

8 . 0 - ALTERNATIVET
0 - alternativet innebærer at massetaket ikk e utvides og at området istandsettes og
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tilbakeføres til skogbruk. 0 - alternativets vil også føre til at virks omheten på sikt avvikles,
arbeidsplassene går tapt.

9. KONSEKVENSVURDERINGENE.
Refera t et fra oppstartmøtet og tiltakshavers vurderinger le gges til grunn for hva som ska l
utredes .
Konsekvensene vurderes i forhold til alternativ 0. I dette tilfelle er det en drift som i dag fram
til ressursen i dagen s uttak/innfylling er ful l t ut avsluttet .

Utredningsmetodikk
Konsekvensutredningen skal gjennomføres ihht. vedlegg VI (”Rammer for krav til innhold i
konsekvensutredningen”) i forskrift om konsekvensutredninger.
Konsekvensene av planforslaget skal vurderes opp mot dagens situasjon som er 0 alternativet.
Konsekvensen av tiltaket vurderes etter en skala der:
0 er ingen kons ekvens
+ er liten positiv konsekvens
++ er stor positiv konsekvens
er liten negativ konsekvens
er stor negativ konsekvens

For hvert tema beskrives avbøtende tiltak

10 . ANTATTE PROBLEMER OG UTREDNINGSBEHOV KNYTTET TIL REGULERINGSPLANEN
Disse temaene skal utredes/ beskrives nærmere

- Landskap/ visuell virkning
- Kulturminner og kulturmiljø
- Naturmangfold, flora og fauna
- Masseforvaltning
- ROS - analyse
- Støy
- Støv
- Forurensning/ påvirkning på Lamyra
- Landbruk
- Friluft sliv
- Transport / trafikksikkerhet
- Barn og unges interesser
- Sysselsetning
- Massebehov
10 .1 Landskap natur og kulturmiljø
10 .1.1 Landskap/ visuell virkning
Landskapet er i dag påvirket av eksist erende uttak. Eksisterende landskap vil også bli
påvirket av en evt. utvidelse av uttak et. Området er flatt, delvis skogbevokst, delvis avskoget,
beliggende mellom Lamyra Naturreservat og Norderhovsveien på Helgelandsmoen.
Utredningsnivå
Beskrivelse med bilder i planbeskrivelsen
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Figur 5 Vestr e del av området avskoget

10 .1.2 Kulturminner og kulturmiljø
Områdets beliggenhet inntil Lamyra og tidligere registrerte kulturminner gjør at det vil bli
gjennomført kulturminneregistrering i regi av Buskerud fylkeskommune.
Utredningsnivå
Egen fagrapport.
Det skal gjennomføres kulturminneregistreringer etter lovens § 9 .
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Figur 6 Registrete kulturminner

10 .1.3 Naturmangfold, dyre - og planteliv
I DN’s database er det registret både arter av stor forvaltningsmessig interesse og trua arter,
i uttaksområdets nærhet.
Utredningsnivå
Egen fagrapport
Tiltaket skal utredes etter Naturmangfol dsloven av 19. juni 2009, §§ 8 - 12.
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Figur 7 Stier og vegetasjon i den uberørte østre del av området

10.2 Miljø og samfunnssikkerhet
10.2.1 Risiko - og sårbarhets analyse
Utredningsnivå
Det utarbeides ROS - analyse for det planlagte tiltaket. Analysen baserer seg på
metod ebeskrivelse fra DSB - rundskriv «Samfunnssikkerhet»
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10 .2.2 Støy
Aktiviteten på anlegget er ikke støyende, da det ikke forgår knusing av stein på området.
Støykilder er powerscreen, hjullastere og lastebiler.
Støy fra virksomheten skal behandles ihht. Forurensningsforskriften kap. 30.
Utredningsnivå
Enkelt støysonekart som viser støy nivået i henhold til forskriftens krav.

10 .2.3 Støv
I tørre perioder kan støvflukt fra anleggsveiene forekomme.
Det vil i konsekvensutredningen bli vurdert om det skal stilles krav om støvdempende tiltak.
Støv fra virksomheten skal behandles ihht . Forurensningsforskriften kap. 30.
U tredningsni vå
Beskrivelse i planbeskrivelsen, hvor også støvdempende tiltak vurderes.

10 .2.4 Grunnvann, forurensningsfare
Massene som tas inn er rene gravemasser som er dokumentert rene fra leverandøren.
Visuell kontr oll på stedet plukker ut eventuelle «u ø nskede» rester.
Anlegget har tidligere vært underlagt tilsyn uten at forurensing av vann er påvist.
Av hensyn til Lamyra vil det bli fortatt hydrogeologiske undersøkelser for å klarlegge
virksomhetens eventuelle påvir kning på naturreservatet.
Utredningsbehov
Det utarbeides egen Hydro geologisk fagrapport
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10 .3 Samfunn
10 .3.1 Landbruk, skogbruk
Største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden . Det
gjelder hele vestre del og mesteparten av den østre. Resterende skog areal er blandingsskog i
høyere hogstklasse.

Figur 8 Blandingsskog i uberørt område

Utredningsbehov
Det anses ikke behov for ytterligere ut redninger. Temaet vil bli beskrevet i planbeskrivelsen .
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Figur 9 Østre del av området som er avskoget

10 .3.2 Friluftsliv og rekreasjon
Østre del av planområdet benyttes også til frilufts liv/rekreasjon på skogsbilveier og stier.
Utredningsni vå
Det vil bli foretatt en registrering av dagens bruk basert på lokalkunnskap , og konsekvensen
vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.

Figur 10 "Grenseveien" mellom Ringerike og Hole
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10 .3.3 Transport / trafikk og trafikksikkerhet
All massetransport til og fra anlegget skjer med lastebil med og uten henger.
Foruten E - 16 skj er transporten på fylkesveien fra Botilrud/ Norderhov, en strekning på
ca.3 km. Denne strekningen har separat gang - og sykkelvei på hele strekningen. Hastigheten
e r 60 km/t. Det er etablert venstresvingfelt / passeringslomme på høyre side ved
innkjøringen til anlegget. Utvidet uttak gir ingen økt trafikk. Dokumentasjon på antallet
tunge kjøretøy og veien s totale trafikkbelastning vil bli dokumentert. Deler av fylkesv eien er
også skolevei .
Utredningsnivå
Forholdene beskrives nærmere i planbeskrivelsen.

10 .3.4 Barn og unges interesser
Tiltakshaver er ikke kjent med at planområdet , foruten til frilufts formål, er spesielt benyttet
av barn og unge.
Ut redningsnivå . Det anses ikke nødvendig med ytterligere utredninger av dette temaet.
Det vil bli foretatt en registrering av dagens bruk basert på lokalkunnskap , og konsekvensen
vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.

10 .3.5 Sysselsetting
Vir ksomheten i dag sysselsett er 7 - 8 personer direkte. I tillegg kommer kjøp av tjenester som
verksted og transport. Tiltakets konsekvenser for sysselsetting og eventuelle andre
ringvirkninger lokalt og sentralt i organisasjonen , vil bli omtalt i konsekvensutredningen.
Utredningsnivå
Temaet vil bli beskrevet i planbeskrivelsen

10 .3.6 Samfunnets behov for byggeråstoff og deponi for rene masser
Massebehovet lokalt og regionalt vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.
Behovet er økende og de store utbyggingsprosjektene i aksen Oslo - Ringer ike tilsier at
massebehovet for byggeråstoffer vil øke.
Utredningsnivå
Behovet vil bli beskrevet og utdypet i planbeskrivelsen.

10.3.7 Masseforvaltning
Byggeråstoffene pukk og grus er våre viktigste byggematerialer. Det er derfor viktig at
samfunnet er med på å legge til rette for at disse kan tas ut på en forsvarlig og god måte til
beste for storsamfunnet. Gravemasser og andre overskuddsmasser fra prosjekter har de
senere år skapt problemer når det gjelder deponering, forurensning og transport.
Situasjo nen for Ringeriksregionen vil bli belyst.
Utredningsnivå
En regional betraktning b eskrives i planbeskrivelsen
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10.4 T eknisk infrastruktur / vann og avløp
10.4.1 Vann og avløp
Anlegget er tilknyttet kommunalt vann. Utslippet går til lukket tank.
Utvidels en av planområdet betinger ikke større bemanning. Dagens vann og avløpsløsning
opprettholdes.
Utredningsnivå
Beskrivelse i planbeskrivelsen

11 . Reguleringsplan
Det vil bli utarbeidet reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for tiltaket.
Det vil bli lagt vekt på å organisere og drive uttaket på en måte slik at det blir minst mulig til
sjenanse for omgivelsene. Uttaket og konsekvensene for omgivelsen e vil bli beskrevet i
konsekvensutredningen. Detaljer vil bli vist i driftsplanen. Området vil bli foreslått til
følgende formål:
· B ebyggelse og anlegg: M asseuttak / innfyllingsområde · Samferdselsan legg og teknisk
infrastruktur: K jøreveg og annen veggrun n · G rønnstruktur
LNf/Naturområder /skjermingssoner

12 . Driftskonsesjon med d riftsplan
Det skal søkes driftskonsesjon for drift innafor det nye planområdet. Det skal også
utarbeides driftsplan for uttaket. Driftsplanen skal sendes til Direktoratet for
mineralforvaltning sammen med søknad om driftskonsesjon. Driftsplanen skal være en
fleksibel plan som kan utformes i dialog med Direktoratet. Den skal kunne endres og
tilpasses dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller endringer i forutsetning ene
for driften. Reguleringsplanen skal gi de overordnete føringene for driften og driftsplanen
skal gi detaljene.
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SAK - oppstartsmøte

STED: Storgata 13, Ringerike kommune

TID: Dato, klokkeslett

REFERAT SENDES TIL:
Rolle Navn og e - post Til stede
Forslagsstiller Skaaret Landskap AS v/ Tom Nøkleby

tom@skaaret.no
x

Fagkyndig Guni Consult/ Gunnar Nilsen
guniconsult@gmail.com

x

Grunneier Ole Gjerde Ole @ skinnlaaven.no
Teodor Gjerde teodor @ skinnlaaven.no

x
x

RK, A real - og byplan , saksbehandler Grethe Tollefsen x
RK, Areal - og byplan , medhjelper Mathilde Høglund x
RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim
RK, Byggesakskontoret Arne Hellum

Ane Weber x
RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen
RK, Miljøretta helsevern Unni Suther
RK, Miljøvern Lisa Helgesson

Ole Anders Moskaug
x
x

RK, Teknisk forvaltning Roger Sørslett
RK, Tekniske forvaltning Utbygging Jostein Nybråten
RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten
RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud

RK = Ringerike kommune. E - post til ansatte i Ringerike kommune:
fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet
B estillingsskjema for oppstartsmøte
Oversiktskart
Kartskisser / illustrasjoner
Omtale av det planlagte prosjektet
Omtale av aktuelle tema for drøfting
Annet, spesifiser:

2. Om planområdet og planinitiativet
Planområdets beliggenhet: Lamoen
Gnr/bnr: 3/3
Planområdets størrelse, ca daa: ca. 260 daa (ble meldt inn 130 - 140 først)
Dagens innhold og bruk: Skogareal som er avskoget
Historikk: Viktig å få inn historikken. Her har det foregått mye før man styrte så mye med
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plan. Mye muntlig prat og befaringer på 80 - og 90 - tallet. Lite skriftlig. Viktig å få oversikt
over det man faktisk har. Området ligger ikke inne i kommuneplanen.

F orslagsstillers planinitiativ : Bruk av arealet til uttak av sand/grus ned til 3 meters dyp for
senere innfylling av rene gravemasser for tilbakeføring av terrenget til opprinnelig form og
bruk. Hvis annet, må det opplyses om det nå.

3. Planstatus, planer i området
Kommuneplanen

Arealformål: Det meste av arealet som omsøkes regulert til råstoffutvinning er i
kommuneplanens arealdel avsatt til Landbruks - , natur - og friluftsområde (LNF - område). Men
et mindre areal (ca. 8 daa) nord i planområde er avsatt til fremtidig masseuttak i gjeldende
kommuneplan.

Evt. aktuelle bestemmelser:

Reguleringsplaner
P lanområdet er uregulert
Planområdet er regulert i reguleringsplan.

Planer under arbeid
Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til
Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og formål):
Annet, spesifiser:

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid)
Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer for ca. 8 daa.
Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt : Kommuneplanen § 2.1

LNF - område.
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: Samfunnsnytte n.

5. Konsekvenser - a ktuelle tema for utredninger i planarbeidet
Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra
innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante,
og kan f.eks. 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 )
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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 . Samlet belastning

blir særlig viktig.
Landbruk, jord og skog
Strandsone, vann og vassdrag
Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny)
K ulturminner og kulturmiljø
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) Vannforurensning i anleggsperioden
Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse) – generell

beredskapsplikt i forurensningsloven. Eks. hvor drivstoff oppbevares. Hvordan vil
naturreservat påvirkes?

Radon
Skred
Flom – grunnvannstand . Flomsonekart

Barn og unge
Barn og unges interesser
Skolevei
Lekearealer

Teknisk infrastruktur
Energiløsninger
Bredbånd/fiber
Vann og avløp
O vervannshåndtering
Renovasjon , vurder nedgravd løsning
Brannvann, tilgjengelighet for brann - og redning

Sosial infrastruktur
Skole
B arnehage
Annet:

Samferdsel
Veg/trafikk/adkomst
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Kollektiv forbindelse
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet
P arkering , herunder sykkelparkering

Aktivitet for alle
Universell utforming
Friluftsliv
Sammenhengende gang - og sykkelnett

Boligkvalitet
Antall og type boliger
Utearealer
Sol/skyggeanalyse
Annet :

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU)
Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om
planprogram og KU i den videre prosessen . Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å
vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger .

Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2 ,
bokstav d, e eller f:

Tiltaket 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?
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
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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. Politisk behandling
først.

Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser:

10. Anbefaling av oppstart
Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi:
Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:
Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges

fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart.

11. 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.

Po litisk oppstartsak
Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart , spesifiser begrunnelse:

Planen er ikke i tråd med kommuneplanen s arealdel .
Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak
Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak:

Kunngjøring og varsling
Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart
Forslagsstiller kan selv varsle oppstart med avisannonse og varselbrev. Adressatliste og mal

fra kommunen skal brukes. Kommunen varsler internt i kommunen og kunngjør på kommunens
nettside.
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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.

Situasjonskart med forslag til avgrensning legges ved referatet.

13. Krav til planforslaget
Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav

til planforslaget , samt plandialog og politisk møteplan .
Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under
Arealplan er 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 l ik 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 utarbeide r et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for
tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se
informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.

Oversendelse av dokumentasjon etter møtet
1. ABY oversender naboliste for oppstartsvarsling
2. ABY oversender forslag til plannavn og arealplanID
3. ABY oversender sosi - fil med avgrensning av tilgrensende planer

Referent: Mathilde Høglund
Tlf: 902 71 320
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Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for uttak av sand ved Lamoen  

Guni Consult har oversendt et nabovarsel vedrørende søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for utvidelse av et masseuttak ved Lamoen. Fylkesmannen fraråder at 
det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av manglende dokumentasjon av mulige 
konskevenser ved gjennomføring av tiltaket. Området grenser til et naturreservat med 
nasjonalt viktig naturmangfold og det er dokumentert viktig naturmangfold i området 
rundt. Videre må trafikksikkerhet vurderes, støy, forurensning med tanke på uheldig 
avrenning, landskapsverdier og istandsetting av området mv. Før denne kunnskapen er 
på plass, mener vi det er uforsvarlig å innvilge dispensasjonen som omsøkt. Vi kan 
derfor ikke anbefale at søknaden innvilges og vi må vurdere å klage på et eventuelt 
vedtak om dispensasjon i denne saken.  
 

Bakgrunn 

Guni Conslut har på vegne av Skaaret Landskap AS oversendt et nabovarsel, datert 10. juli 
2017, hvor det går frem at det søkes om dispensasjon for å utvide dagens masseuttak ved 
Lamoen, gnr. 3/3. 
 
Det aktuelle området er plassert sørøst for dagens uttaksområde og omfatter et areal på ca 60-
70 daa hvor det ønskes tatt ut ca 200 000 m3 med masser. Området er i gjeldende 
kommuneplan avsatt til LNF-område som også er foreslått arealbruk i forslag til ny arealdel 
som er på høring i disse dager. 
 
Det går frem av oversendelsen at det er ønske om å starte opp et reguleringsplanarbeid for det 
aktuelle området for å legge til rette for videre drift av masseuttaket. På grunn av at et slikt 
planarbeid er omfattende og et tidkrevende arbeid, er det ønske om å kunne gå i gang med et 
begrenset område slik at driften av uttaket ikke stopper opp i vente på en vedtatt plan. Det går 
frem av saken at tiltakshaver har vært i dialog med kommunen og at det vil bli stilt krav til 
planprogram og utarbeidelse av konsekvensutredning som en del av dette planarbeidet. 
 
Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven kapitel 19. Fordelene ved en 
dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de 
formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. 
 
Ved dispensasjon fra loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for 
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Det går videre fram av § 19-2 at statlige og 
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regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon fra plan. 
 
Vi viser til Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold 
som gir føringer om forvaltning av viktig naturmangfold. Her heter det blant annet at 
Regjeringen legger generasjonsperspektivet til grunn i forvaltningen av norsk natur. 
Framtidige generasjoner skal sikres mulighet til å skape verdier basert på velfungerende 
økosystemer. Det er derfor viktig at dagens bruk av naturen er bærekraftig, hindre at arter 
utryddes og at naturtyper forsvinner, og at arbeidet med å bevare et representativt utvalg av 
norsk natur blir videreført. Truet natur skal tillegges særskilt vekt i avgjørelser etter 
sektorregelverk og ved arealplanlegging. Videre viser vi til naturmangfoldloven som 
omhandler sentrale prinsipper som skal legges til grunn for arealplanleggingen. 
 
Fylkesmannens kommentarer 

Aller først vi vi vise til at vi normalt ikke uttaler oss til søknader som blir sendt direkte til oss 
fra tiltakshaver. Det er kommunen som er plan- og bygningsmyndighet og som fatter et 
endelig vedtak i saken. Det er også kommunen som må vurdere om det er behov for å sende 
saken på høring før det fattes et vedtak i saken. 
 
I denne konkrete saken gjelder det et tiltak som kan få konsekvenser for nasjonalt viktige 
miljøinteresser med nærheten til Lamyra naturreservat. Vi viser i den sammenheng til 
naturmangfoldloven § 49 som gjelder utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn 
i et verneområde. Videre viser vi til kapittel 2 i den samme loven som omhandler 
miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn for arealforvaltning etter plan- og 
bygningsloven. Det må derfor kunne redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for 
offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i denne 
saken. 
 
Innenfor naturreservatet og i området rundt er det dokumentert naturmangfold av nasjonal 
interesse. Det er blant annet gjort funn ved innkjøringen til dagens uttaksområde som ligger 
rett utenfor det vernede området. Dette er en lokalitet med reliktjordbie som i Norsk rødliste 
for arter av 2015 er vurdert som kritisk truet (CR). 
 
Før det bli gitt tillatelse til utvidelse av dagens uttaksområde er det derfor svært viktig at 
området blir kartlagt med hensyn til viktig naturmangfold. Vi viser i den sammenheng til 
kravene i plan- og bygningsloven kapittel 4 om de generelle utredningskravene og 
formålsbestemmelsen i § 1-1. 
 
Videre må forhold knyttet til støy, massetransport og trafikksikkerhet ivaretas. Vi viser til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 om behandling av støy i arealplanlegging og 
rikspolitiske retningslinjer for ivaretakelse av barn og unges interesser. Konsekvenser for 
landskapet må også dokumenteres og det må sikres istandsetting av området. I Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta 
landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen 
som Norge har sluttet seg til. 
 
Til slutt vil vi vise til at et uttak av ca 200 000 m3 med masser er av en slik størrelsesorden at 
det bør/skal stilles krav til utarbeidelse av reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-1. 
Vi mener dette ikke kan behandles som en enkel dispensasjonssak. 
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Fylkesmannen kan derfor ikke anbefale at søknaden imøtekommes. Dersom Ringerike 
kommune likevel gir dispensasjon i denne saken må Fylkesmannen vurdere å klage på 
vedtaket. 
 
Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av saken. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
avdelingsdirektør 
 

 Brede Kihle 
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Tildeling av driftskonses¡on etter mineralloven for Lamoen grustak
i Ringerike kommune. Tiltakshaver: Skaret Landskap AS

t. Tildeling av driftskonsesjon
Direktoratetformineralforvaltning med Bergmesteren forSvalbard (DMF)visertil
sØknad om driftskonsesjon datert 15. september2OI4 fra Skaret Landskap AS med
orga n i sasjonsn um mer 970 983 295. Ska ret Landskap AS med orga n i sasjonsn u mmer
970 983 295, heretterbenevntcTiltakshaver>ellercTiltakhaveren>,gismeddette
driftskonsesjon etter mineralloven 5 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av sand, grus og stein i Lamoen grustak på

eiendommen gnr./bnr. 3/3 i Ringerike kommune. Mineralforekomsten tilhører
kategorie n grunneiers mi nerale r.

Konsesjonsområdet haretareal pä ca. L22 dekarog fremgårav kart over
konsesjonsområde, se vedlegg 1.

Området e r i kommu neplanens arealdel, vedtatt 30. august 2007, regulert ti I

masseuttak.

DMF gjør oppmerkom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
eßtaüer krav om tillatelse, godkjennirg, arealplan eller konsesjon etterannen
lovgivning.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vi I kår:

2.1. Driftsplan
Drifte n skal til e nhve r tid skje i samsvar med driftsplan god kje nt av DMF, se vedlegg 4.

De rsom Tiltakshave r ønsker å gjøre vesentlige awik fra driftsplanen, skal dette på

forhånd god kje nnes av DMF. DMF kan kreve ny oppmål i ng og at ajourførte kart og
profi I er sendes inn når DMF fi nne r det nØdvend ig.

2.2. Økonomis k si kke rhetssti I le lse

Tiltakshaverpåleggesåstille økonomisksikkerhetmed NOK 450000, som beskreveti
vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak
etter mineralloven 55 a9 og 5Q jf. mineralloven I51.

GrRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

|BAN NO5376940s05883

oRG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79027292

t
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Den økonomiske sikkerheten skal stillesved innbetaling av etgrunnbeløp stort N OK

150 000, og deretterårlige avsetningersom beskreveti punkt5.1 1 , begge delertil
bankkonto som det skal etableres pant itil fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan

råde over denne på noe vis.

lnne n 2 månede r ette r dato for dette konsesjonsvedtak skal Tiltakshavere n overfor
DM F ha:
(i) lnngåttavtaleomfinansiellsikkerhetsstillelse,vedlegg2;
(i¡ ) Dokumentert innbetalingavgrunnbeløp stort N OK 1 50 000 til pantsatt

bankkonto;
(i¡ i) Etablertpanti kontotilfordelforDM F,se vedlegg3.

2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvertskifte av bergtekniskansvarligforuttaketskal meldes skriftligtil DMF uten

ugrunnetopphold.

2.4. Øvrigevilkår
DM F sette r ytte rl igere to vi I kår ved ti I deli ng av d riftskonsesjon for Lamoe n grusta k:

1 . Ved istandsett¡ng etterendt uttak skal tiltakshaver unnlate å tilføre masse,

arronde re/be plante e nkelte åpne sandskråninger/fl ate r ¡ n nenfor

uttaksområdet. FØlgende tiltaks skal gjennomføres ved avslutning/istandsetting

for å ivareta artene i og rundt konsesjonsområdet:

o Samlet størrelse på de åpne sandskråningene/flatene skal være ca.25 %oav

konsesjonsområdet.

o De åpne sandskråningene/flatene skal ikke istandsettes i henhold til
planlagt avslutning og de skal ikke planeres ut, men ha variert utforming.

o Dele r av sandskråningene/flatene skal være sørvendte rasskråninger.

Det ert¡ltakshaversom bærer kostnadene avtiltakene, itråd med naturmangfoldloven

55 1.1-12.

2. Nye tiltak innenfordetsom erigjen av høyderyggen som fremstårsom en smal

og langstraktgrasbevokststripe gjennom midten av masseuttaket, kan ikke

realise res før Buskerud fylkeskommune harforetatt en arkeologisk

registrering.

3. Godkjenning av driftsplan
DMF godkjennerdriftsplanenforLamoen grustak. Godkjentversjon avdriftsplanen er
ved I agt dette konsesjonsvedtak

2

4. HØringsuttalelser og DM F sine kommentarer
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Søknaden om driftskonsesjon harvært på høring jf. forvaltningslovens 512 hos

føl ge nde høri ngsi nstanse r: Ri ngeri ke komm u ne, B uskerud fylkeskom m u ne,

Fylkesmannen i Buskerud, NVE Region øst, StatnettSF og omkringliggende naboer

HØ ri n gs pe ri od en va r f ra 20. j u n i 2OL7 ti 25. juli 2OI7

Buskerud fylkeskommune og Ringerike kommune har kommet med høringsuttalelser
Fra høri ngsuttalelsene har DMF særl ig merket seg fØlgende :

Buskerud fvl keskommune:

Buskerud fylkeskommune har uttalt følge nde i sitt høringsin nspill:

<Underarkeologiske registrering iforbindelse med < Ringerikebanen> i 1994

ble det registret ett funn inne nfor planområdet. Det har ld -15733 i

Riksantikvare ns kulturminne-database og består av to flintavslag funnet 8 cm

ned undertorva iet pr6vestikk. I beskrivelsen framgåratfunnet ble gjort på en

nordvest-sØrøst-gående morenerygg og ca 5 meter ø for raskant. Side n de n

gang er dettatt ut masser ikke bare på Ø-siden, men også på V-siden, slik at
høyderyggen på flyfoto i dag kun framstårsom en smal, langstraktgrasbevokst
stripe gjennom midten avgrustaket. Detergrunn tilå anta at flintstykkene
stammerfra en boplass elleret mer kortvarig oppholdssted i steinalderen.

Vivisertil Lov om kulturminnerS 8 og 5 9 om undersøkelsesplikten ved
planlegging av offentlige og større private tiltak. Utgiftertil slik granskning må

dekkes avti ltakshaver, jf. $ 10.

Vi ber de rfor om at det må sti I les som vi I kår i Di re ktoratets vedtak om
driftskonsesjon, om at Buskerud fylkeskommune må foreta en arkeologisk
registrering avdet som er igjen av høyderyggen i massetaketf6rnye tiltak kan
realiseres>.

DMF sin kommentar:
DMF tar uttalelsen til etterretning. Det er etter kulturminneloven 93, jf .ç I, ulovlig å
iverksette tiltok som kan medføre skade på outomatiskefredete kulturminner. Viser det
seg mens orbeidet er i gang attiltaket kan virke inn på et outomot¡skf redet
kulturminne skaldet sende melding til kulturmyndighetene og arbeidet skalstanses i
den utstrekning detkan berøre kulturminnet. Kulturmyndigheteneskolderettervurdere
om arbeidet kan fonsette og vilkãrenefor dette.

I vedtakets punkt 5.7 vurderer DMF tiltakets konsekvens for kulturminner. På bakgrunn
av denne vurderingen og Buskerud fylkeskommunes høringsinnspill, har DMF vurdert
det som hensiktsmessig å sette som vilkår at nye tiltak innenf or det som er igjen av
høyderyggen som fremstå som en smalog langstrakt grasbevokst stripe gjennom

midten øv masseuttoket ikke kon reoliseres f ør Buskerud fylkeskommune har foretatt
arkeologisk registrering, se vilkår nr. 2 vedtakets punkt 2.4. DMF ber Buskerud

fylkeskommuneta hensyntilortenei uttaksområdeved en eventuellorkeologisk
undersøkelse.

3

RinRerike kommune:
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Ringerike kommune viertilatomsøktområde i kommuneplanensarealdeleravsatttil
område for fremtidig masseuttak. lforbíndelse med revisjon av kommuneplanen er
det utarbeidet en temautredning om masseforvaltning, som liggertil grunn for
revisjonen av kommuneplanensarealdel. Kommunen påpekeratetappe 2 i

driftsplanen liggertett inntilgrenseforverneområde i kommuneplanens arealdel.

Videre viser kommunen til at uttaksområdet ikke erregulert, men Skaaret Landskap AS

6nskeroppstartav reguleringforet utvidetområde omkring konsesjonsområdet.
Ringerike kommune vil i samband med oppstart av reguleringfor Lamoen 2 se på den

samlede be lastninge n av uttaket, og da i særlig grad belastningen for inntilliggende
naturvernområde. Kommunen opplyseratdet på nåværende tidspunkt ikke erangitt
tidspunkt for politisk oppstart av reguleringsplan.

Etterbruk og arealformål etter endt uttak skal være landbruks-, natur-, og

friluftsområde (LNF), herunderskogbruk. Kommunenforutsetteratdeti konsesjonen

settes administrative og økonomiske betingelserforå istandsette arealene ved

avslutning av drift.

Avslutningwis uttale r Ringerike kommune følgende i sitt høringsinnspill

< I dette området er det flere he nsyn som må vurderes og aweies, m.a;

forvaltníng av masse, hensyn til naturrese rvat og sårbar fauna, ve rd ie n av

f ri I uftsom råde, hensyn ti I myr og van n i ra ndsone n mot øst. Det forutsettes at

Dire ktoratet for mine ralforvaltning tar hensynene i betraktning ved vurde ring

av konsesjon. Det bes om at det si kres e n hel hetlig forvaltning av område >.

DMF sin kommentar:
DMF taruttalelsen tiletterretning. DMFforutsetterottiltokshaveretterlever
kommu neplonens arealdel og tilhørende bestemmelser under og etter d rift. I vurdering
av miljgmessige konsekvenser av utvinning på Lamoen grustok, hor DMF vurdert
hensynet til sårbarfouno i og rundt uttaksområdet, se punkt 5.7. På bøkgrunn av

vurderingen i punkt 5.7 har DMF satt vilkår i vedtakets punkt 2.4 for å ivoreta den

så rba re fa u na en i o m råd et.

Hva gjelder opprydding-og avslutning av driftfØlgerdetav mineralloven 5 50 at
tiltakshover har en generell oppryddingsplikt under og etter ovsluttet virksomhet.

Videre pålegges tiltokshaver ikonsesjonsvedtokets punkt 5.77 å avsette NOK 450 0æ
til sikrin g s- og o p p ry d d in g stilta k etter m in era llov en.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesion

Mine rallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og

bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippetom en bærekraftig utvikling.

lhenholdtilminerallovenS43 kreversamletuttakavmineralforekomsterpåmerenn
10 000 m3 masse og ethvert uttakav naturstein, driftskonsesjon fra DMF.

Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skj Ønnsmessig prøving f ør detav$Øres om

driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det
leggesvektpåom sØkerer<skikket>tilå utvinneforekomsten. Dette innebæreratdet
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skal legges vekt på om prosjektet fre mstår som gje nnomførbart Økonomislç om det
legges opp til bergfaglig forsvarlig d rift og om sØker har tílstre kkelig kom petanse for
drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også

legges ve kt på hensynene angitt i mine rallove n 5 2.

DMF kan fastsette vi I kå r for e n d riftskonsesjon. Vu rderingstemaet ved avgjørel sen av

hvilke vilkårsom skal stilles, vil i storgrad falle sammen med de hensyn som er
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt føl ge nd e vu rde ring av konsesjonssøknade n:

5.1 UWinningsrett
Mine ralfore komsten som skal utvinnes tilhØrer kategorien grunneie rs minerale r.

Tiltakshave r e r ikke grunne ie rtil konsesjonsområdet, og det kreves de rfor avtale med
grunneierom utvinningsretttil forekomsten. Tiltakshaver har i sØknadsprosessen

fremlagt avtale med grunneierfo rgnr/bnr3/3, som dokumentasjon for utvinningsretL

Avta le n gi r Ti lta kshaver utvi n ningsrett ti I fore komsten på det omsøkte
konsesjonsområdet i avtale periode n.

DMFs vu rde ri ng e r at Ti ltakshave r ha r utvi n n i ngsrett ti I fore komste n.

5.2 Tiltaketsarealmessigestatus
Konsesjonsom rådet har et areal pä ca. L22 de kar og f re mgår av kart ove r
konsesjonsområde, se vedlegg 1.

Området e r i kommu neplanens arealdel, vedtatt 30. august 2007, regule rt ti I

masseuttak.

5.3 ProsjektetsØkonomi
DMF har vurde rt årsregnskap med styrets årsbe retning og noterfor siste 2 år. Ut i fra
de gitte opplysningenevurderer DMF at bedriften erøkonomisk skikket.

5.4 Driftsplan
For å ivareta kravetom bergfagligforsvarlig drift,finner DMF grunn til å innta som

vilkår i konsesjonen at driften til enhvertid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent
av DMF, se vedlegg4.

Driftsplanen skalvære et styringwerktøyforTiltakshaverigjennomføringen av uttaket
og et referansedokumentved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbinde lse med sØknaden fremlagt forslag til d rifbplan for uttaket

Forsl aget ti I d ríftspl a n omfatte r he I e d riftsperi ode n og avsl utn ingen av grustaket.

Beskrive lse n og kart- og snitt- tegninge r presentere r det plan lagte uttaket av

forekomste n innenfor arealet på 128 de kar regulert til formålet. Totalt volum
grusreserversom skaltas ut er estimerttil ca. 180 000 m3. Årlig uttakvil variere med
markedet, men planlagt uttak pr. år er 20 000 -40 000 m3.
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DMFs vurdering erat vedlagte versjon avdriftsplan for Lamoen grustak kan

godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stillertil driftsplanerog etter
DMFs vurde ring legger plane n opp til be rgfaglig forsvarlig d rif t.

De rsom det unde r d rifte n oppstår nye situasjoner e I le r a nd re e nd ri nger i

forutsetningene for d riften, e ksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner,

bør det imidlertid på vilkårkunne gis åpningforå gjøre endringerogtilpasningeri
forhold til planen. ltilfellerhvorTiltakshaverønskerå gjpre vesentligeavvikfra den til
enhvertid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov foroppdaterte kart og snitt som

dokumentererdagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent

driftsplan. Det inntas de rfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver
foretar ny oppmåling og atajourfØrte kart og profilersendes inn når DMF finnerdet
nØdvendig.

5.5 Bergfagligforsvarlig drift
Kravet om at driften skal skje på en bergfagligforsvarlig måte innebærerataktiviteten
må skje i samsvar med tilfredsstillende fagligestandarderfordenne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte d riftsmåte erfor uttaket be rgfaglig forsvarlig. Ved

vu rde ri nge n har DMF I agt ve kt på d riftspl ane n for uttaket.

5.6 SØkerskompetansefordriftavforekomsten
Ved vurderingen avom søker hart¡lstrekkelig kompetanse, erdet den totale
kompetansen som sØker hartilgang til, som ska I vurderes i forhold til kravet til
skikkethet.

I henhold til forskrift til mine ralloven 5 3- 1 skal alle uttak av mine ralske ressurser skal

ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgittSteinarAndre Sundbye som bergteknisk ansvarlig

for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarligfor uttaket
og o p pfyl I er fo rs kri fte ns kval if ikasjo nskrav.

DMFs vurdering erat Tiltakshaver hartilstrekkelig kompetanse fordrift av

forekomsten.

5.7 Miljømessigekonsekvenseravutvinning
Ved vurderingen av om d riftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet ve ktlegges

Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket.

Biolog isk m o n gfn ld - v u rd erin g etter nøtu rma ngfo ld love n

Naturmangfoldloven 5 7 påleggeralle myndighetsinstansersom fatter beslutninger

som har virkninger for nature n å vurde re planlagte tiltak opp mot prinsippene i

naturmangfoldloven SS S-1 2. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
kommuneplanensarealdel,høringsuttalelser,samtegnesøkiNaturbaseogArtskart
(gje nnomført den 7. apri I 201 7) lagt ti I grunn for vurderi ngene ette r

naturmangfold loven. DMF anse r kunnskapsgrunnlaget jf . naturmangfold love n 5 8 som
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tilstre kkelig til at det kan fattes vedtak ¡ sake n. Føre -var-prinsippet i

naturmangfoldloven 5 9 kommerdermed ikke til anvendelse.

Det e r registre rt fle re arte r av særlig stor forvaltningsinteresse inne nfor
konsesjonsområdet. De registrerteartene erinsektene reliktjordbia -kritisktruet(CR)
og Cicindela hybrida (VU), engglasvinge - nærtruet (NT) og skogblodbie - nærtruet
(NT)m.m.

Reliktjordbiefinnes kun i dette sandtaket i Norge. Både reliktjordbie og Cicindela

hybrida er arter som lever i åpe n sand og arte ne e r i tilbakegang på grunn av mangel
på habitat.Arten reliktjordbie erkraftigfragmentert, mensCicindela hybridaertrolig
fragmentert.

DMF vurdererat uttak av massersom omsøkt kan komme i konflikt med

forvaltningsmålet for naturtype r og Økosystemergitt i naturmangfoldloven 5 4 eller
forvaltningsmåletforarteri naturmangfoldloven 55 dersom dettas ut masse i

området hvor reliktjordbie lever og dersom området istandsettes i henhold til
foresl åtte avsl utni ngsplan.

Jf. naturmangfoldloven 510 skal den samlede belastning på økosystem og

naturmangfoldet i regionen vurderes.

Grusuttak medføre r arealbeslag, end ring av terrengformer og vedvare nde

a n I eggsaktivitet så I e nge uttaket pågå r. Are al besl aget e r i stor grad al I e re d e gjort i

tilknytningtiltidligeredriftogvideredriftvilihovedsakskjepåalleredeberørtterreng.
Uttak av masse i området hvor reliktjord bie levervil kunne utslette bestanden og

dermed utrydde e n art. Naturmangfoldet på stedet er knyttet til naken sand og

grusmark, og enkelte av artene erdermed avhengig avdrift elleraktivskjøtsel.
Samtidíg kan driften være en trussel motverdiene i området dersom den fjerner
ve rdif ulle habitater uten at områder med de samme ege nskapene står igje n. På

bakgrunn av at reliktjordbie kun finnes innenforet svært begrenset område erdet ikke

sannsynlig atarten ikke vil etablereseget nyttområde selv om man etablerer
nærliggende områdermed de samme egenskapene. Området hvor reliktjordbie lever

må de rfor ute I ates f ra konsesjonsområdet for at a rte n skal ku n ne be stå.

DMF har kommet ti I at det i kke fore I igger avgjøre nde mome nter mot at konsesjon

innvilges. Me n området hvor reliktjord bie lever (se kart f ra N INA) ute lates f ra

konsesjonsområdet. Konsesjonsområdet blirdermed redusert i forhold til omsøkt

areal.

I tillegg harvifunnetgrunn til, av hensyn til artene i konsesjonsområdet, å stille
følgende avbøtende ti ltak som vi I kår:

Ved istandsetting etter endt uttak skal tiltakshaver unnlate å tilføre masse,

arronde re/be plante enkelte åpne sandskråninger/flate r innenfor

uttaksområdet. Følgende tiltaks skal gjennomføres ved

avsl utni ng/istandsetting for å iva reta arte ne i og ru ndt utta ksom rådet:
o Samlet større lse på de åpne sandskråni ngene/fl atene skal være ca. 25 Yo av

konsesjonsom rådet.

o De åpne sandskråningene/flatene skal ikke istandsettes i henhold til
planlagt avsl utni ng og de skal i kke planeres ut, men ha variert utformi ng.

7
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o Dele r av sandskråningene/flatene skal være sørvendte rasskråninger.

Det ert¡ltakshaversom bærer kostnadene av tiltakene, i tråd med

naturmangfold loven 55 11- 12.

Tilta kets ko n sekven ser f o r k u ltu rm in n er

Buske rud fylkeskommune uttale r i sitt høringsinnspill at det ¡ 1 994 er registrert et
kulturminneinnenforkonsesjonsområdet,lD-15733. Kulturminnetbeståratto

fl i ntavslag funnet 8 cm under torva i et prøvesti kk. Det er grunn ti I å anta at

flintstykkene stammerfra en boplass elleret mer kortvarigoppholdssted i

steinalderen. I beskrivelsen framgåratfunnet ble gjort på en nordvest-sørøst-gående

moreneryggogca.5 meterØfor raskant. Etterfunneterdetdettatt utmasserpå øst-

siden og vest-siden, og dette har medført at høyderyggen, på ortofoto, framstår som

en smal og langstraktgrasbevokststripe gjennom midten avgrustaket.

DMF vurder det som hensiktsmessig å sette som vilkår at Buske rud fylkeskommune

kan foreta en arkeologisk registrering av høyderyggen i masseuttaketfør nye tiltak kan

iverksettes. lvurderlngen här DMF lagtvekt på at det er uvisst hvilken tilstand

kulturminnet er i som følge av uttaksvirksomhete n og fylkeskommunens faglige

anbefaling.

5.8 Forholdettil omgivelsene og nærliggende områder underdrift
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynettil omgivelsene og

nærliggende område r under drift. Det er de rfor viktig at drivergJennomfører
nØdvendigesikringstiltakforå hindre eventuelle skaderpåeiendom, menneskerog

dyr.

Ti ltakshave r opplyse r at ad komstveien ti I uttaksområdet e r si kret med bom.

Tiltakshaverharvurdertdetsom ikke nødvendig med øvrig sikringav stuff og fyllinger,
da fyllinger haren høyde på 1 2-1 3 m og står i naturlig rasvinkel.

5.9 TiltaketsbetydningforverdiskapingognæringsuWikling
Fore komsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgruppe ringen sand, grus,

pukk og leire (bygge råstoffe r). Råstoffet bearbeides til prod ukter som det mode rne

samfunnet er he lt avhengig av og som anve ndes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Tiltakshaver opplyser at råstoffene i hovedsak skal be nyttes til jordproduksjon.

5. 1 0 [angsiktig planleggingforetterbruk ellertilbakeføring av området
Ette r innfylling av masser skal uttaksområdet tilbakeføres til omtrent den form
områdethaddeføruttaksvirksomhetenstartet. Lagredeavdeknlngsmasserskal
derettertilbakeføresfyllingsområdene. Fyllingene avsluttes med skråning 1:3og

skråni ngene be plantes.

DMF vurderer det slik at de plane r som foreligge rfor etterbruk ellertilbakeføring er
tilfredsstillende, ogsåledes ikke noe avgjØrende moment mot at konsesjon gis.

8
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Tiltakshave r har i samsvar med forskr¡ft til mine ralloven 5 2-1 fre msatt forslag til
sikke rhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter e ndelig krav til
si kke rhetssti lle lsen.

Tiltakshave r harforeslått at det avsettes NOK 300 000 til sikrings- og oppryddingstiltak
etter mineralloven.

5.11.1. Påleggom Økonomisk sikkerhetsstillelseogvurderingav sikkerhetens
størrelse
DMF vurde rer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter
forskrifttil mineralloven 5 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF finner etter en kon kret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 450 000 for oppfyllelsen av nØdvendige sikrings- og

oppryddingstiltakettermineralloven 55a9 og 50, jf. mineralloven 951. Ved
vurderingen av stØrrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på uttakets komplekitet,
massetype, potensiell forurensningsfare, beliggenhet, og lokal beskaffenhet ltillegg
har DMF lagtvekt på egne erfaringstallfortílsvarende uttak, med tilleggforeksterne-
og uforutsette kostnader.

5.11.2. Si kke rhetssti llelsens form
Formen på sikkerheStillelsen skalvære slik at den ved konkurs hosTiltakshaverikkevil
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven I2-1 tredje ledd.

Etter DMF sinvurderingvildetvære hensiktsmessigatden økonomiskesikkerheten
stilles ved innbetaling av et grunnbeløp og ved individ uell fondsarnetning, begge deler
til bankkonto som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal

etableres pant ¡til fordel for DMF, jf. panteloven 55 +-+ til +6. Tiltakshaveren skal ikke
ha rådighet over slik bankkonto som skal spe rres til fordel for DMF.

GrunnbelØp

Etter DMFs vurdering erdet nødvendig å stille krav om innbetaling avgrunnbelØpforâ
ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase førfondet har nådd maksimal avsetning.
Tiltakshaverskal derfor innen 2 måneder etterat dette konsesjonwedtak ertruffet
innbetale etgrunnbeløp tíl bankkonto med NOK 150 000. Beløpet ersatt ut i fra en
vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

I n d iv id u ell av setn in g, av setn in g sperio de o g av setn in g ens størrelse
DeretterskalTiltakshaveren gj6re årlige avsetningertil bankkontoen inntiltotalbeløpet
på N OK 450 000 e r nådd. Arlíge innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års

uttak av masse. Detskal årliginnbetales NOKQ82 prtonn uttatt masse.

Ved fastsettelse avsats pertonn uttatt masse har DMF lagttil grunn at fondet skal

byggesoppoverenperiodepåca.6 år, detvilsi rundtNOK50000 prår.lsøknadener
uttakanslåtttilrundt5T000tonn/år,noesomgirenårligavsetningpåNOKO82 pr
tonn.

lnnbetalingforforrige års uttakav masse må være avsatt innen 1. februar
etterfølgende år.
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5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
lnneståe nde be løp på konto skal årlig dokumente res ved å gi DMF tilgang til e n

oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behovforat Tiltakshaverunderveis i driften vurdererom den

eksisterendesikkerhetsstillelsen ertilstrekkeligtil å dekke kostnadene til sikring- og

oppryddingst¡ltalç oggirDM F tilbakemeldingerom dette. Dersom uttakets beregnede

driftspe riode endres, e ller det skje r andre vese ntlige endringe r i driftsplanen, skal DMF

underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvertfemte årforeta en vurdering av

om sikkerheten e rtilstrekkelig. Nårvurde ringen er foretatt, skal tiltakshaver u tarbeide

en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterlige re rapportering og dokumente ring enn det som

fremkommerover, ogfinnerav den grunn nØdvendig å pålegge Tiltakshaver plikterom

dette i konsesjonsvi lkårene.

5.11 .4. Justering av sikkerheten
Etter forskr¡fttil m¡neralloven $ 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak

om end ring av avsetningens større lse, he runder om Tiltakshavers årlige innbetaling, og

tidspunktfor innbetaling. Slike endringer kan også til enhvertid skje ved endringer av

mi ne ra I I ove n, and re re I erante I ove r, forskifte r og vedtak.

6. Driftskonses¡onensvarighet
Driftskonsesjonen kan revideres etter L0 år

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift erstartet opp senest fem år ette r at

konsesjonenergitt. Detsammegjelderhvisdriftenblirinnstiltimerennettår. Det

kan søkes til DMF om forlengelseav disse fristene. Driftskonsesjonen fallerogså bort
dersom:

Utvi n n i ngsretten for state ns mi neral er sl ettes

avtalen om rett til å utnytte forekomstavgrunneiers mineraleropphører

skjønn ikke er krevd innen ett åretterat ekspropriasjonstillatelse ergitt etter

mineralloven 5 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av

utvinningsretten.

7. Tiltakshaversplikter
Tiltakshaverhar rettigheterog pliktersom følgerav mineralloven med forskrifter.

Meldepliktved oppstart og stans av drift
Se nest en uke før oppstart av drifte n skal tiltakshaver sende me lding til DMF.

Tiltakshaverskal også sende meldingtil DMF før driften midlertidig stanses eller legges

ned, i henhold til mineralloven 5¿14.

Driften skal utføres med varsomhet
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blirstØrre enn nØdvendig.

Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendigforurensningellerskade på miljøet, i

henhold til mineralloven 5 48.

a

a

a
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Forsvarlig si kring og opprydding
Området skal sikres slik at arbe ide ne ikke medføre r fare for mennesker, husdyr elle r
tamrein. Sikringsplikten omfatterogså gruveåpninger, tipperog utlagte masserpå
områdersom ertilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven 549.
Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven

S 50. Området skal være forsvarl ig ryddet og varig si kret etter at arbeide ne e r
avsluttet, i henhold til mineralloven 9549 og50. DMF kan fastsette enfristfornår
oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergte knisk ansvarlig
Bergteknisk ansvarlig haret særskilt ansvarforå påse
r at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynettil arbeidstakere,

næ rl igge nde be bygge lse og omgive lsene e ll ers ivaretas
¡ at avbyggingen avforekomsten skjerpå en bærekraftig måte
¡ at d riften til enhve r tid skjer etter en ajourført og godkje nt d riftsplan

Rapportering
Tiltakshaverskalsende årligdriftsrapporttil DMFvia <MinSide> på dirmin.no

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn
sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelderdersom uttaket har
mine raliseringer av vese ntlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage
Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar

med regle ne i forvaltningsloven kapittel Vl.

Fristen for å klage er 3 ukeretterat dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finnergrunn til å gjøre om vedtaket, sendes

klage n til Nærings- og fiskerideparte mentet, som treffer e ndelig vedtak i sake n. Klagen

må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til e nd ringer.

Partene isaken har retttilå se saksdokumentene, etterforvaltningsloven 5518 og f9.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se

hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen
seniorrådgiver

GeirSigurd Hovig

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og horderfor ikke höndskrevne signoturer,

Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/1842-37   Arkiv: GNR 1/42  

 

 

Gnr/bnr 1/42 - Averøya - Oppfylling/heving av landbruksareal  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 og 2, jfr. plan- og bygningslovens § 20-3, og 

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5, med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 19-2, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen omfatter kun rene masser. 

b. Det skal være en tilfredsstillende mottakskontroll av massene, altså at det som 

et minimum skal:  

i. Føres logg over massene som deponeres (opprinnelsessted, mengde 

osv.),  

ii. Det skal foreligge nødvendig dokumentasjon på at massene er rene 

iii. Det skal tas regelmessige stikkprøvekontroller 

c. Mot Tyrifjorden skal det settes av en vegetasjonsskjerm på minimum 50 meter 

d. Det skal være etablert sedimenteringsbasseng i tilknytning til områdene, og 

disse skal vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig. 

e. Kjøring skal kun skje innenfor følgende kjøretider: 

i. Mandag til torsdag kl 0700-1900 

ii. Fredag kl 0700-1300 

iii. Ingen kjøring lørdag, søndag eller helligdager 

f. Det gis tillatelse til et volum på inntil 222 580 m3 på område 1 og inntil 8 000 

m3 på område 2. Det tillates ikke kjørt inn ytterligere masser fra nå av 

(vedtakstidspunkt) og frem til det er omsøkt med konkret volum, og 

bygningsmyndigheten har fattet et eget vedtak om dette.  

g. Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler 

med grunneiere.  

h. Det skal foreligge en avtale med vegeier som omhandler vedlikehold av vei 

under arbeidene, istandsetting av vei og garantisum. En slik avtale skal senest 

foreligge 30. januar 2018. 

2. Det gis ikke tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5 for 

område 3 og 4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Derfor avlås søknaden 

om oppfylling av område 3 og 4, med henvisning til § 20-3 i plan- og bygningsloven og 

naturmangfoldloven. 

3. Kommunen tar sikte på å oppheve vedtak av 18.07.2007 og 07.12.2012 etter 

nydyrkingsforskriften (med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c), da 

lovanvendelsen er feil. Dette vil bli varslet i eget brev til ansvarlig søker/grunneier med 



- 

mulighet til å uttale seg til omgjøring av vedtaket. Rådmannen følger opp dette på 

delegert myndighet. 

 

 

 

  

 

Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang. 

 

Parter i denne saken 

GuniConsult, ansvarlig søker 

Henrik Basberg, eier gnr. 1/42 

Ole Halvor Jøta, eier gnr. 1/39 

Hagen Gjenvinning, utførende/transportør 

 

Lars Strand, nabo 

Gro Bakke, nabo 

Stein Rotherud, nabo 

Per Kristian Rotherud, nabo 

Morten Vidar Hansen, nabo 

Arild Weisten, nabo 

Morten Rotherud, nabo 

Tore Olsen, nabo 

Sverre Bergli, nabo 

Thomas Palm, nabo 

Berit Leine, nabo 

Hans Martin Ødegård, nabo 

Nina Johnsen, nabo 

 

Sammendrag 

Det er søkt om oppfylling av fire områder og et samlet volum på inntil 191 000m3 på 

eiendommene gnr. 1/42 og gnr. 1/39. Tiltaket legger til rette for en økning i dyrka mark og 

bedre arrondering av jordbruksarealet på eiendommen Averøya. Store deler av de omsøkte 

tiltakene er gjennomført og nær ferdigstillelse. Kommunen har fått opplyst at det frem til 

18.11.2017 er kjørt inn masser på til sammen 222 580m3, og at det kan være behov for 

ytterligere masser. Rådmannen vil anbefale at det gis tillatelse for to av områdene hvor det har 

vært utført arbeid, men at søknaden avslås for to øvrige og at det stilles krav om at arbeidene 

stilles i bero før ytterligere innkjøring av masser finner sted.   

 

 

Bakgrunn 

I 2007 ble det gitt en tillatelse til oppfylling av et areal på ca. 14 daa på gnr. 1/42. Dette er et 

område hvor det tidligere er tatt ut torv. Denne tillatelsen var tidsbegrenset og ble fornyet i 

2012, hvor også arealet ble utvidet til ca. 28 dekar. Tillatelsen er hjemlet i 

nydyrkingsforskriften § 4.  

 

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til landbruks-, natur-, og 

friluftsformål. Det foreligger ingen reguleringsplan for området. Averøya gård ligger på en 



- 

halvøy mellom Tyrifjorden og Storelvas utløp. 

 

Det var i 2013 at arbeidene ble startet opp. Kommunen mottok en rekke henvendelser fra 

naboer, som stilte spørsmål om trafikk og området hvor det ble kjørt inn masser. Kommunen 

foretok en befaring, og etter hvert ble det også foretatt oppmålinger. Arealet hvor det var 

igangsatt arbeider var ca. 70 daa, og gikk utenfor det området på 28 dekar som det var gitt 

tillatelse for. Det ble startet opp en prosess med å utarbeide en søknad etter plan- og 

bygningsloven, og kommunen mottok noe dokumentasjon, men ikke en komplett søknad. 

Siden dette har kommunen fått signaler om at en søknad er i prosess. Det er satt flere frister, 

og ansvarlig søker har gjentatte ganger forberedt kommunen på at en søknad vil innsendes, 

men saken har vist seg å trekke ut i tid.  

 

Høsten 2016 var det en ny ansvarlig søker som tok over saken, og kommunen registrerte 

12.05.2017 å ha mottatt søknad om vesentlig terrenginngrep og søknad om dispensasjon fra 

forbudet mot bygge- og anleggstiltak i 100 meters beltet mot vann. Fylkesmannen i Buskerud 

har også fått oversendt saken til uttalelse.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Det søkes om tillatelse til arbeider som er igangsatt og for nye områder. Det er kjørt inn masser 

på to områder (område 1 og 2). Ett område er ferdigstilt (område 2) og ett område er under 

arbeid (område 1). Ved søknadstidspunktet (mai 2017) var det kjørt inn masser med et volum 

som utgjør ca. 116 000 kubikkmeter.  

 

Det skal ifølge søknad og opplysninger i juni 2017 ikke være igangsatt arbeider på de øvrige to 

områdene (område 3 og 4). De omsøkte oppfyllingsområdene utgjør totalt 90 dekar. 

 

Det stipulerte innfyllingsvolumet er anslått til å utgjøre (per mai 2017): 

 

Område Totalt volum 

i m3 

Innfylt m3 Rest volum 

m3 

Areal m² 

1 155 000 108 000 47 000 70 000 

2 8 000 8 000 0 6 000 

3 8 000 0 8 000 5 000 

4 20 000 0 20 000 10 000 

Totalt 191 000 116 000 83 000 91 000 

 

Per 23.10.2017 så har vi fått vite at det er kjørt inn ytterligere 114 580 kubikk i område 1 (noe 

som er mer enn opprinnelig omsøkt i mai 2017, men som har blitt påpekt i brev fra ansvarlig 

søker i august 2017).  De massene som er kjørt inn sommeren 2017 blir beskrevet som svært 

bløte masser med stort vanninnhold, noe som reduserer det reelle volumet. I tillegg så «synker» 

myra pga. vekten av massene. Innkjørte masser ligger visstnok til «avrenning» før de kan doses 

ut. Dette skal etter planen skje i løpet av senhøsten/vinteren. 

 

Per 18.11.2017 så har ansvarlig søker opplyst om at det kan være behov for ytterligere 

tilkjøring av masser i område 1. Kommunen har ikke mottatt noen overslag over volum, men 

fått opplyst om at de har fått inn mesteparten. Det vil fortsatt bli kjørt inn masser gjennom 

vinteren, men trafikken vil være minimal i forhold til det som var i sommer. Dette er anslått å 



- 

utgjøre et sted mellom 5-10% av hva det var.  

 

Ifølge ansvarlig søker så vil tiltakene bidra til å øke jordbruksarealene på gnr. 1/42 med ca. 86 

dekar (område 1, 2 og 3). Økningen i jordbruksareal på eiendommen gnr. 1/39 er anslått til å 

utgjøre 3-5 dekar. På område 1 så vil det i tillegg til økning i jordbruksareal også være en 

gevinst ved at jordet blir bedre arrondert og mer lettkjørt.  

 

Etter planen skal arbeidene ferdigstilles i 2018, slik at noe kan tas i bruk allerede samme år. Fra 

2019 skal all jord være klar. 

 

I telefonsamtale 22.11.2017 med hjemmelshaver av gnr. 1/39 gir Ole Halvor Jøta uttrykk for at 

han ønsker å trekke sitt areal av søknaden, og at kommunen vil motta eget skriv om dette.  

 

 

Dispensasjon fra kommuneplanen  

En del av det omsøkte arealet ligger innenfor 100 meters belte til vann. I kommuneplanens 

bestemmelser § 5 er det byggeforbud mot vann og vassdrag. Ifølge søkers opplysninger vil 

jordbruksarealet på eiendommen øke fra dagens 640 dekar til 730 etter gjennomført tiltak, og 

at tiltaket styrker den stedbundne jordbruksaktiviteten i området. Med bakgrunn i dette er det 

ikke søkt om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 2.1, da søker mener dette er et 

tiltak som faller inn under stedbunden næring.  

 

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 meters belte til vann da alle fire områder i 

større eller mindre grad ligger innenfor 100 meters beltet. I søknaden fremgår det at ca. 20-25 

% av gårdens areal ligger innenfor 100 meters beltet, og Averøya er omringet av Tyrfjorden og 

Storelva på alle sider. 

 

Friluftsliv, miljø og naturmangfold  

To av områdene ligger inntil til Storelva. Som avbøtende tiltak er det foreslått en 5 meter bred 

buffersone mot elva (område 3). Det opplyses om at massene som brukes er kontrollerte, på 

stedet hvor de tas ut, og at det også foretas en visuell kontroll når de kommer til Averøya.  

 

Det er ifølge opplysninger i søknaden etablert sedimenteringsdammer i område 1 og 2, og det 

er snakk om å etablere sedimenteringsdammer i områdene 3 og 4. Det er sendt inn kart som 

viser hvor disse ligger/er planlagt. 

 

Det er utarbeida en rapport om naturmangfold hvor det fremgår at tiltaket ikke skal være i 

konflikt med forvaltningsmålene i naturmangfoldslovens § 4 om naturtyper og økosystemer 

eller naturmangfoldslovens § 5.  

 

Det er opplyst om at tiltaket ikke vil berøre brukte turstier i området. 

 

Kontroll av masser – rene masser 

Vi har fått opplyst at det ikke er foretatt stikkprøver av de innkjørte massene i 2017, men at 

det foreligger miljørapporter og/eller egenerklæringer på alle masser. Det kan dokumenteres all 

innkjøring med ansvarlig transportør og entreprenør, samt massenes opprinnelse og volum. 

 

Transport, støy/støv, trafikksikkerhet og møteplasser 



- 

Det har vært en vesentlig trafikkbelastning for naboer til den kommunale Averrøyveien, med 

tidvis høy frekvens av kjøretøyer. Det er i følge søker utført utbedringer på veien i form av 

breddeutvidelser og forsterkning, og akseltrykket har blitt hevet til 10 tonn. Det er også 

etablert møteplasser på deler av strekningen. Hastigheten på veien er 40 km/t. 

 

Det er opplyst om at en bil med henger tar ca. 16 m3 per tur. Til nå er det kjørt inn masser med 

et volum på nærmere 230 000 kubikkmeter, som skulle tilsvare ca. 14 375 lastebiler 

(kommunens beregninger) 

 

Frekvens av kjøretøyer er avhengig av tilgang på masser, hvor det vil være trafikk når 

prosjektene pågår og stille når det ikke er tilgang på masser. 

 

 

Nabomerknader – innspill fra beboere langsmed Averøyveien 

 

Omsøkte tiltak har blitt nabovarslet, og det er også avholdt informasjonsmøte (mars 2017). Det 

har kommet inn tre merknader, hvorav en fellesmerknad fra naboer. 

 

Fellesskriv fra naboer (Lars Strand, Gro Bakke, Stein Rotherud, Per Kristian Rotherud, 

Morten Vidar Hansen, Arild Weisten, Morten Rotherud, Tore Olsen, Sverre Bergli, Thomas 

Palm, Berit Leine, Hans Martin Ødegård, Nina Johnsen): Viser til at det har vært betydelig 

massetransport siden 2013, ca. 13 passeringer i snitt hver dag. Lav aktivitet vinterstid, men 

betydelig flere antall transporter i sommermånedene. Har vært støy og støvplager for beboerne 

nær vegen, i snart 4 år. Standarden og vedlikeholdet på veien oppleves som dårlig, med store 

steiner opptil 1 kg i vegbanen og steinsprut som har forårsaket forskjellige skader på 

privatkjøretøyer. Brudd på kjøretidene på hverdager, og har også vært kjøring på lørdager. Det 

er observasjoner om at det kjøres fortere enn det som er tillatt, og at det er vanskelig for myke 

trafikanter og syklister ved møte av trailere pga. den kommunale vegen har en bredde på 5,6 

meter. Når det gjelder miljø, stilles det spørsmål ved stort forbruk av salt, og det er observert 

at det transporteres asfalt, betong, plast og armeringsjern på lastebilene. Det er en bekymring 

for om det dumpes urene masser som gir langtidsskader for Tyrifjorden og nærmiljøet. I alt 17 

husstander er påført store ulemper ved den transporten som er gjennomført, og de som har 

sendt felles merknader vil ikke akseptere en utvidelse/forlengelse av massetransportene. 

 

Lars Strand (nabo): Tilkjøring av masser har pågått kontinuerlig fra prosjektet startet opp og 

frem til nå. Stiller spørsmålstegn ved om det er gitt tillatelse til oppfylling av arealer utover de 

opprinnelige 28 dekarene. Videre tas det opp forhold som går på innmerking av tiltak på kart, 

og temarapporten om naturmangfold. Det stilles spørsmål om komprimerte masser og om det 

betyr at trafikken vil øke? 

 

Tore Olsen (nabo): I forbindelse med etablering av anleggsvei på gnr. 1/42 mot gnr. 40/2 har 

offentlige grensemerker blitt borte (gravd ned, kjørt ned, eller fjernet?). Det er også anlagt en 

snuplass og det er kjørt med bulldoser inn på eiendommen gnr. 40/2. 

 

 

Ansvarlig søker har kommentert disse nabomerknadene og har redegjort for følgende: 

 

Nabomerknad fra Tore Olsen: Dette er tatt opp med Olsen og vil bli ordnet for Hagen 

gjenvinnings regning. 



- 

 

Nabomerknad fra Lars Strand: Det er riktig som Strand påpeker at område 2 strekker seg 

lengre nord, enn det som er vist på kartet. Volumet som er fylt inn i dette området, er 

imidlertid riktig og det samme som oppgitt i søknad. Det er fylt inn masser på et område på ca. 

60 dekar, som i forbindelse med søkeprosessen i 2014 ble beregnet til å utgjøre ca. 70 dekar. 

Årsaken til utvidelsen av arealet var behov for overhøyder på noen områder slik at det kunne 

bli normal avrenning, og at denne overhøyden måtte være på 1,7 meter for å få ønsket fall. 

 

Søkeprosessen stoppet opp i 2014/2015 pga. «problemer» med vegutbedring og bruk av knust 

betong som byggemateriale.  

 

Når det gjelder Cowi-rapporten skriver ansvarlig søker at grunnlagsmaterialet ble vurdert som 

godt nok, og at de hadde tilgang til tidligere artsregistreringer fra området. 

 

Om forholdet mellom løse masser og komprimerte masser så redegjør ansvarlig søker for at de 

har vi valgt å kun bruke komprimerte masser. Da også volum som bilene frakter inn er i 

komprimerte masser (16 m3 per lass i stedet for 22 m3 løse masser) 

 

Nabomerknad fra fellesskriv fra naboer (Lars Strand, Gro Bakke, Stein Rotherud, Per 

Kristian Rotherud, Morten Vidar Hansen, Arild Weisten, Morten Rotherud, Tore Olsen, 

Sverre Bergli, Thomas Palm, Berit Leine, Hans Martin Ødegård, Nina Johnsen): Det vises til 

avtale mellom Hagen gjennvinning og Ringerike kommune som ble inngått i juli 2014, og at 

oppgradering og vedlikehold er i henhold til avtalen.  

 

Hastigheten på veien er satt til 40 km/t i den øvre delen og «20 km/t» for den nedre delen. Støv 

forsøkes løst med salting, som på andre veier, og for mye/for lite vil alltid være en vurdering og 

har ulike konsekvenser. Transport utenom fastsatte tider skal ikke forekomme. Kø og 

trafikkuhell har en ingen garantier mot, og det kan ta tid å komme seg fra Oslo/Bærum til 

Averøya. Kjøring med egne biler utenom fastsatte tidspunkt har forekommet i forbindelse med 

oppgradering/arbeider med å utbedre selve veien. 

 

Massene som kommer til Averøya er kontrollert i den kommunen de kommer fra. Om massene 

er lettere forurenset, må de leveres til mottak som er godkjent for slike masser, f.eks. Lindum. 

Det er visuell kontroll ved avlessing på Averøya og senere ved utplanering. 

 

 

Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

 

De kommunale retningslinjene for oppfylling og massedeponi (vedtatt 16.09.2014) angir at det 

som hovedregel skal utarbeides reguleringsplan for oppfylling med et volum større enn 10 000 

m3. I dette tilfellet har arbeidene startet opp, blant annet med bakgrunn i en tillatelse som ble 

gitt etter nydyrkingsforskriften.  

 

Tillatelsene etter nydyrkingsforskriften i 2007 og 2012 er ikke en rett hjemmel for tiltaket som 

er omsøkt. I tillegg så er ligger størsteparten av arbeidene som er utført utenfor dette 

godkjenningsområdet. Da kommunen vurderte saken i 2013 var vurderingen at det kunne 

gjøres et unntak fra retningslinjene, i alle fall for de arbeidene som er utført. Dette siden 

arbeidene var gjort delvis i forbindelse med tidligere gitt tillatelse.  

 



- 

Siden tiltaket skal bidra til etablering av dyrka jord, de aktuelle fyllingshøydene er lave, og at 

omfanget av tiltaket er stort, ble det i 2013 vurdert at det ikke ville være nødvendig med 

dispensasjon etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1. Siden tiltakene ligger nært til 

Tyrifjorden og Storelva må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 5. 

  

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble i 07.12.2012 gitt tillatelse av nydyrking av et areal på 14 dekar, hvor det også var 

snakk om noe oppfylling. Til sammen utgjorde dette området 28 dekar.  

 
Med hjemmel i Nydyrkingsforskriften § 4 godkjennes søknaden om nydyrking, og det tillates at arealet 

(som vist på kart, vedlagt) kan fulldyrkes, på følgende betingelser på følgende betingelser: 

1. Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må 

arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. 

Kulturminneloven § 8, annet ledd. 

2. Oppfyllingsmassene skal være rene og ikke inneholde miljøfarlige gifter. Dersom 

tiltakshaver ikke selv har kontroll på masser som blir deponert, bør tiltakshaver stille krav til 

deponent om dokumentasjon/sertifisering av masser. 

3. Stein og stubber etc. skal deponeres på egnet sted. 

4. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente eventuelle tillatelser fra andre instanser, 

eksempelvis Statens vegvesen i forhold til avkjøring, oppfylling mot vei etc., RIK (hvis 

høyspent eller strømledning) før arbeidene igangsetting. 

5. Når arbeidene er avsluttet skal det skriftlig sendes melding til Landbrukskontoret. 

 

 

Juridiske forhold  

Tiltaket som er å regne som et vesentlig terrenginngrep og er søknadspliktig etter plan- og 

bygningslovens § 20-3.  

 

I tillegg vil også naturmangfoldlovens bestemmelser §§8-12 komme til anvendelse.  

 

For deler av det området som nå er omsøkt, foreligger det en nydyrkingstillatelse (28 dekar). 

Som nydyrking regnes fulldyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal 

som har ligget brakk i mer enn 30 år. Søknader om nydyrking behandles etter 

nydyrkingsforskriften av 2. mai 1997. Fulldyrking vil si at jorda renskes for 

stein og stubber i full plogdybde. Og ofte må det også planeres og grøftes slik at arealet blir 

egnet til mekanisk jordbruksdrift. 

 

I dette tilfellet er det snakk om å kjøre til masser og heve terrenget for deretter å ha et topplag 

med jord slik at det kan tas i bruk som jordbruksareal. Det er snakk om å heve terrenget fra 

opprinnelig terrengnivå, og det er snakk om å gjøre det over et større område. Selv om 

området skal bli jorde på sikt, er det i dette tilfellet ikke snakk om «å bryte nytt land». Her skal 

det etableres et jorde, oppå det som har vært et tidligere torvuttak. 

 

Saken faller derfor ikke inn under nydyrkingsforskriften, og det ble anvendt feil hjemmel for 

tiltaket da kommunen vurderte tiltaket 2007 og 2012. Siden tiltaket er vesentlig terrenginngrep 

som skal behandles etter plan- og bygningsloven, vil det også være aktuelt å oppheve tidligere 

vedtak etter nydyrkingsforskriften. 

 

Når det gjelder omgjøring av vedtak etter nydyrkingsforskriften, vil forvaltningslovens § 35 

første ledd bokstav c komme til anvendelse, da det opprinnelige hjemmelsgrunnlaget er feil. I 
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forbindelse med tidsforløpet har Sivilombudsmannen sagt noe om hva som er akseptabelt hvis 

det har gått lang tid fra vedtaket ble fattet. I dette tilfellet har det gått snart fem år siden 

vedtaket etter nydyrkingsforskriften ble fattet. Ringerike kommune har siden 2014 vært i 

dialog med grunneier, tiltakshaver og ansvarlig søker og har vært tydelige på at det tiltaket 

som utføres er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. I søknad og innsendt 

dokumentasjon søkes det om alle områder, både der hvor det er igangsatt arbeid, og for nye 

områder hvor det ønskes igangsatt arbeid. Når det gjelder omgjøring av vedtak er det ikke satt 

noen tidsfrist for når et vedtak kan omgjøres. I dette tilfellet er søker kjent med at Ringerike 

kommune anser tiltaket som et vesentlig terrenginngrep, og at den tillatelsen som ble gitt i 

2012 ikke er tilstrekkelig hjemmel.  

 

Ringerike kommune ønsker å oppheve vedtaket etter nydyrkingsforskriften i sin helhet, og 

erstatte det med et vedtak etter plan- og bygningsloven. Selv om det har gått lang tid fra 

vedtaket og tiltakshaver har innrettet seg i god tro, er rådmannen av den oppfatning av at det i 

saksens øvrige omstendigheter er forhold som taler for at en omgjøring er akseptabelt. 

Imidlertid har vi ikke varslet om dette, og søker må bli varslet og få anledning til å uttale seg til 

omgjøringen. Ringerike kommune vil gjennomføre en forhåndsvarsling til omgjøring av 

vedtaket etter nydyrkingsforskriften.  

 

 

 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen har i brev til Ringerike kommune uttalt at: «Ringerike kommune har oversendt en 

søknad om dispensasjon for oppfylling av terreng på Averøya innenfor byggeforbudssonen langs 

Tyrifjorden. Det er i alt fire områder som ønskes oppfylt for å legge til rette for mer dyrka areal.  

 

Når det gjelder område 1 ber vi om at det blir lagt vekt på å sikre en tilstrekkelig bredde på 

vegetasjonsbeltet mot fjorden og det foreslåtte verneområdet. Videre må massetransporten ivareta 

støyforhold og trafikksikkerhet i nærmiljøet. Det må kun benyttes rene masser, og kommunen må 

ha gode rutiner for kontroll og oppfølging av dette. Ved en eventuell dispensasjon anbefaler vi at 

det blir fastsatt vilkår som ivaretar ovennevnte hensyn. 

 

For område 3 og 4 vil vi fraråde at søknaden innvilges. Område 3 ligger i nærføring med Storelva 

og område 4 grenser til Averøya naturreservat. Begge områdene inngår i et areal som vurderes 

som kompensasjonsarealer for utbyggingen av ny E16 og Ringeriksbanen. Det er ennå ikke tatt 

stilling til om dette arealet vil bli brukt til økologisk kompensasjon. Som flomløp og med nærhet til 

vann og våtmark har det imidlertid kvaliteter som er viktige i forhold til naturmangfold og 

landskapsøkologi. Fylkesmannen vil vurdere en eventuell klage hvis det innvilges dispensasjon for 

disse områdene.  

 

Vi ber derfor om å bli orientert om kommunens videre behandling av saken.»  

  

 

Ansvarlig søker har kommentert dette i sitt brev av 14.08.2017 hvor det fremgår at de i sin 

søknad har valgt å belyse den samfunnsnytten mottak av masser har for de prosjekter som 

nyter godt av fyllingsområder, at innfylling gir økte arealer, noe som har betydning for 

matproduksjonen på gården og forholdet til privatøkonomi og arbeidsplasser. Videre vises det 

til rapporten som er utarbeida hvor det fremgår at tiltakene ikke vil være i konflikt med 

forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer. Overflateavrenning vil bli håndtert, tilsåing 

vil skje raskt, og avrenningen fra områdene 3 og 4 vil ha liten negativ effekt på vann og 
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våtmarksområdene i området. Tiltakshaver ønsker på denne bakgrunn ikke å endre søknaden, 

men vil at kommunen ved sin behandling av dispensasjonssøknaden på vanlig måte, veier 

prosjektets nytteeffekt opp mot ulempene. 

 

 

 

Alternative løsninger 

Dersom HMA ønsker å foreta en befaring for å se på området og det som er gjennomført av 

arbeider fram til nå, kan HMA velge å utsette saken. Forslag til vedtak er som følger: 

 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er søkt om oppfylling i fire ulike områder. Av disse er et område ferdigstilt (område 2), et 

område er under arbeid (område 1 hvor det hittil er fylt mer enn 222 000 kubikk) og to 

områder er omsøkt og hvor det ikke er igangsatt arbeider. 

 

 

Trafikksikkerhet og vedlikehold av kommunal veg 

Det foreligger en avtale om vedlikehold av Averøyveien mellom tiltakshaver Hagen 

gjenvinning AS og Ringerike kommune, datert 03.07.2017. Rådmannen har forstått det slik at 

denne fortsatt er gjeldende og videreføres frem til tiltaket eventuelt er ferdigstilt.  

 

Det har vært snakk om hvilken veibredde den kommunale veien har, og vi har i saken fått 

opplyst fra vegeier at veibredden er 5,0 meter (kommunal standard). En veibredde på 5 meter 

vanskeliggjør at to store kjøretøyer kan møtes, og det medfører et behov for møteplasser. Av 

innsendt materiale er det vist tre møteplasser som ligger i strekningen sør for avkjøringa til 

Røsholmstranda og Kilen.  

 

Vegeier har også signalisert at det vurderes å sette ned fartsgrensa fra 40 km/t til 30 km/t.   

 

 

Dyrka mark før og etter tiltak  

I Gårdskart så ligger eiendommen i dag med 650,5 dekar fulldyrka mark. Det er i søknaden 

opplyst om at tiltaket vil medføre en økning i jordbruksarealet på ca. 90 dekar. Utifra offentlige 

kart kan ikke kommunen se at nettoøkningen er fullt så stor. 

 

For område 1 er det oppgitt en økning på ca. 70 dekar. Dersom kommunen bruker Gårdskart 

som kilde, så fremgår det at området som var uproduktivt tidligere og som per dd. ikke er 

klassifisert som dyrka mark i Gårdskart/AR5, kun utgjør i underkant av ca. 18 dekar. I 

nydyrkingstilltalsen fra 2012 er arealet oppgitt å være 28 dekar. Trolig er vil det være snakk 

om noe i mellom 18 og 28 dekar som er en direkte økning. For regneøvelsens skyld velger vi å 

bruke høyeste verdi, altså 28 dekar.  

 

I område 2 er det opplyst ca. 6 dekar (i Gårdskart/AR 5 er området klassifisert som 

innmarksbeite).  
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For område 3 og område 4 kan det trolig være snakk om hhv. ca. 5 og 10 dekar. 

 

Altså, så vil det etter kommunens enkle beregninger, være snakk om en nettoøkning på inntil 

ca. 49 dekar.   

 

 

Volumer og omfanget av terrenginngrep 

I saker hvor det er snakk om å fylle opp et areal gjøres det volumberegninger, for å anslå hvor 

mye masser som skal til for å oppnå ønsket nivå. I denne saken har det vært en utfordring å 

beregne volum/transport. Terrenget/torvuttaket (område 1) synker av vekta av massene, og det 

går mer masser på enn det som var beregnet. I tillegg er massene som transporteres inn «våte» 

og tar større plass enn tørrere masser (altså blir det flere turer med lastebilene).  

 

Kommunen gjennomførte en befaring på området i starten av november, og fikk blant annet 

inntrykk av at det kan synes som om det også vil være et behov for å få til gode overganger 

mellom det som er dagens jorde og det som blir etablert som nytt jorde/heves.  

 

Som myndighet ser rådmannen at det er krevende gjennom byggesakbehandlingen av dette 

tiltaket å få til vilkår som sikrer forutsigbarhet for de som blir berørte av tiltaket. Sett fra 

rådmannens side ser vi det som krevende for ansvarlig søker å skaffe til veie konkrete tall, da 

det kan synes vanskelig å gjøre treffsikre beregninger (bl.a. pga. massenes beskaffenhet og 

grunnforholdene på stedet). 

 

Da kommunen mottok søknad i mai 2017 var anslått volum for område 1 på 155 000 m3, 

hvorav 108 000 m3 allerede var kjørt inn. I oktober 2017 får vi opplyst at det er kjørt inn 

114 580 kubikkmeter fra mai til oktober. Altså totalt 222 580 m3, bortimot 67 580 m3 mer og 

et avvik på nesten 44 %. Når ansvarlig søker anslår at det kan være snakk om ytterligere 5-10 

%, kan det etter kommunens beregninger være snakk om et volum som ligger et sted mellom 

5 722 og 16 000 kubikkmeter (avhengig av hvilke tall som legges til grunn). I såfall snakker vi 

om et totalt avvik fra omsøkt på bortimot 49-54 %. Men hva hvis det er snakk om mer enn 

dette?  

 

Når det er gjort beregninger i forhold til trafikkmengden har man tatt utgangpunkt i at hver 

lastebil har fraktet inntil 16 m3 med masser (komprimerte masser). I sommer har massene vært 

bløte med stort vanninnhold, og det viser seg at hver lastebil ikke får med seg 16 m3, men at 

det reelle forholdstallet er lavere enn dette.   

 

Rådmannen har fått opplyst om at massene ligger til avrenning og at det først er når massene er 

tørrere/ved utplanering at det kan sies noe om hvor mye etterfylling som trengs.  

Etter rådmannens vurdering synes omfanget av tiltaket og volumene å være upresist og kan 

hende vanskelig å avgrense. Det er i søknaden sagt noe om høyder, og at den største høyden er 

inntil 1,7 meter. 

 

Teknisk sett har kommunen mottatt søknad om oppfylling av et område (avgrenset på kart) og 

et volum på 155 000 m3. I tillegg har kommunen mottatt dokumentasjon om at det er oppfylt 

til sammen 222 580 m3. Utover dette har ikke kommunen noen konkrete volumtall å forholde 

seg til. 
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Rådmannen kan ikke se at kommunen har mottatt tilstrekkelig informasjon til å kunne ta 

stilling til spørsmålet om etterfylling. Det er krevende å skulle vurdere konsekvensene av dette 

tiltaket, og rådmannen kan ikke se at kommunen har hjemmel til å «forhåndsgodkjenne» et 

volum som ikke er kjent. Følgelig kan ikke rådmannen anbefale at det gis tillatelse i område 1 

utover det som er omsøkt eller senere oppjustert, og rådmannen vil be om at det utarbeides 

konkrete beregninger før dette tas til behandling.  

 

 

Tiltaket omfatter kun rene masser 

 

I søknaden til oss er det opplyst om at massene som brukes er kontrollerte, på stedet hvor de 

tas ut, og at det også foretas en visuell kontroll når de kommer til Averøya. Det er 

forurensningsforskriften kap. 2 og 4 som kommer til anvendelse i dette tilfellet. Siden massene 

ifølge søker kan dokumenteres, forutsetter rådmannen at det er foretatt en vurdering etter 

forurensningsforksiftens kapittel 2 som sier noe om grunnundersøkelser og tiltaksplan.  

 

Når det blir overskuddsmasser under anleggsarbeid, skal disse klassifiseres og bli angitt såkalte 

tilstandsklasser. Det finnes egen veileder TA-255/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for 

forurenset grunn. I denne er det angitt ulike tilstandsklasser. Tilstandsklassene er etablert for å 

kunne gi føringer på hvor høye konsentrasjoner av miljøgifter som er helsemessig akseptabelt 

knyttet til forskjellige typer arealbruk. Grunnlaget for å bestemme tilstandsklassene er analyse 

av jordprøver, og det er resultatet av disse analysene som bestemmer hvilken tilstandsklasse 

grunnen har. Øvre grense for tilstandsklasse 5 i veilederen skal ikke avgjøre hva som er farlig 

avfall. Det skal bestemmes i henhold til avfallsforskriften kapittel 11. I saker som behandles 

etter forurensingsforskriften kapittel 2, skal all forurenset overskuddsmasse som ikke 

disponeres i tiltaksområdet, leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse 

etter forurensningsloven jf. forurensningsforskriften § 2-5 andre ledd. 

 

Det er den «avgivende» kommune som skal behandle eventuelle tiltaksplaner (dersom det ble 

påvist høye konsentrasjoner/forurensede masser i overskuddsmassene). Dersom det er påvist 

forurensede masser, skal disse leveres til godkjent deponi/behandlingsanlegg. De massene som 

har blitt kjørt til Averøy,a skal som hovedregel imøtekomme kravene til planlagt arealbruk, 

dvs. brukt til dyrka mark/matproduksjon. 

 

 

I byggesaker så er kommunens rolle å sikre at byggetiltaket utføres i tråd med gjeldende 

regulering og ivareta krav etter plan- og bygningsloven. Når det f.eks. gis 

igangsettingstillatelse for oppføring av en enebolig, så er det forutsatt at det brukes godkjente 

byggeprodukter og at tiltaket utføres i henhold til gitte tillatelse. 

 

Når kommunen gir tillatelse til vesentlig terrenginngrep, og i dette tilfellet til å heve et areal, så 

forutsetter kommunen at tiltaket utføres som det er omsøkt og at massene som deponeres er i 

tråd med det tillatelsen åpner opp for. Rådmannen kjenner til at det allikevel kan være større 

skepsis til hvorvidt dette er tilfellet i oppfyllingssaker. Særlig når det observeres 

enkeltfragmenter på området/eller på lastebiler som frakter masser inn på anlegget. Dette er en 

bekymring som tas opp av naboer og i henvendelser som kommunen har mottatt.  

 

I epost 19.11.2017 fra ansvarlig søker er det redegjort for hvorfor det kan dukke opp noe 

rester i massene og det fremgår bl.a.: (…) reagert på at det forekommer innslag av 
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betongrester, jern, rør, ledninger o.l. i massene vi har tatt inn. Det er ikke unaturlig at de 

reagerer på det visuelle her, selv om massene altså er rene. Dette er ting vi ønsker minst 

mulig av i massene, og er noe vi i stor grad plukker ut ved den visuelle kontrollen på 

fyllplassen. Det samles inn og mellomlagres på deponiområdet, og kjøres senere til godkjent 

mottak i Hønefoss og Franzefoss i Sandvika. Dessverre kan det nok skje at noe ikke fanges 

opp av den visuelle kontrollen og er derfor noe som i en viss grad alltid vil forekomme også i 

rene gravemasser, så lenge de kommer fra tidligere bebygd område. Det er fra myndighetenes 

side en målsetning og et ønske om at slike masser i størst mulig grad skal omdisponeres til 

samfunnets beste. Dette er eksempelvis støyvoller, rassikring og flomsikringstiltak i et vinn 

vinn perspektiv, noe vi også gjør med dette tiltaket. I bynære strøk og tettsteder vil som regel 

utbygging foregå som nybygg på tidligere bebygd areal, eller ved utvidelse på steder med 

allerede utbygd infrastruktur. Massene vil da ikke alltid komme fra jomfruelige områder, selv 

om de fortsatt er å betrakte som rene i forurensingsperspektiv. Massene kartlegges og 

beskrives i miljørapporter og det utarbeides saneringsplaner før arbeidene iverksettes slik at 

massene kan sendes til riktig type mottak. Det som har gått til vårt tiltak er altså klarert etter 

disse rutinene, men ser ikke nødvendigvis ut som jomfruelig jord. (…) 

 

 

Rådmannen har mottatt flere henvendelser omkring problematikken rundt rene masser. Vi er 

også kjent med at NGI på oppdrag fra Miljødirektoratet foretar en større kartlegging i 

Tyrifjorden-området for å spore kilden til såkalt PFOS i Tyrifjorden, og at Averøya er et av 

mange steder hvor det er foretatt kontroll og prøver. I tillegg har Ringerike kommune tett 

dialog med Fylkesmannen i Buskerud for å sikre at begge forvaltningsorganene følger opp det 

hensyn som lovverket er ment å ivareta.  

 

Oppfølging av tiltaket etter forurensningsforskrift og annet lovverk som ivaretar miljø og 

forurensning, skjer uavhengig av byggesaken. 

 

 

Forholdet til naboer/berørte av tiltaket 

Ut fra nabomerknader i saken ser vi at tiltaket har medført og vil kunne medføre ulemper for 

naboer og øvrige brukere av området. Særlig når det gjelder veien. Store deler av tiltaket er 

allerede utført, og det er grunn til å anta at tiltaket vil være gjennomført i løpet 2018-2019 

(ifølge søkers opplysninger). Rådmannen kan godt forstå at det oppleves som en belastning for 

de som bor nær veien eller bruker veien. Juridisk sett kan man snakke om at ulempen i forhold 

til vegen vil være forbigående og ikke av varig karakter. Vedlikehold og vegstandard i 

anleggsperioden og istandsetting av veg ved endt tiltak er også et moment i dette, og det er 

viktig at det settes vilkår om dette i en eventuell tillatelse.  

 

Naturmangfold- samlet belastning 

Rådmannen har vurdert temarapporten om naturmangfold utarbeidet av COWI ut i fra kjent 

kunnskap om området. Rapporten anses å være noe mangelfull, da spesielt angående område 3 

og 4, og i forhold til arbeidet rundt økologisk kompensasjon i forbindelse med Ringeriksbanen 

og E16 (FRE16). I rapporten omtales område 3 og 4 som artsfattige og med liten verdi uten 

naturtypekvaliteter. I forbindelse med økologisk kompensasjon har det vært kartleggere på de 

omsøkte områdene, og det er laget en rapport, «Potensielle areal for økologisk kompensasjon» 

av 20.12.2016. I denne rapporten inngår område 3 og 4 i hva som blir kalt «Averøya» 

(lokalitet 24). Viktigste naturverdier som trekkes fram er nærhet til Averøya naturreservat og 

deltaområdet av Storelva. Åpne sandholdige beitearealer kan ha verdi for visse insekter. Det 
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var planlagt en NiN-kartlegging (Naturtyper i Norge) av lokaliteten, men grunnet dyr på beite 

og tidsnød ble dette ikke foretatt. Kartleggeren mener likevel på bakgrunn av sine 

observasjoner at område 4 trolig ville fått naturtypen naturbeitemark med verdi B eller C. Han 

omtaler område 3 som en rest av deltaområdet utenfor verneområdet, og mener det har verdi 

for rastende og beitende fugl, og at det har landskapsmessige kvaliteter. 

 

Omsøkte områder 1 og 2 er allerede fylt igjen, og det er derfor vanskelig å si noe om 

naturverdier som eventuelt var tilstede før tiltakene. Område 1 bestod hovedsakelig av dyrka 

mark og et gammelt torvuttak, og det anses derfor som lite sannsynlig at det var viktige 

naturverdier knyttet til arealet. Gamle flybilder og bilder av område 2 indikerer at det tidligere 

bestod av et flomløp med høy fuktighet og åpent vann. Som COWI påpeker i sin rapport, så 

kan slike områder danne grunnlag for et stort biologisk mangfold. Området har ikke vært 

kartlagt, og hadde ikke registrerte naturverdier før inngrepet. Det kan likevel ikke utelukkes at 

det kan ha vært viktige naturtyper eller rødlistearter knyttet til arealet. 

 

Vestsiden av Averøya er viktig leveområde for flere fuglearter av stor og særlig stor 

forvaltningsinteresse (rødlistearter). Averøya og Synneren naturreservat ligger nær omsøkte 

arealer. I tillegg er Storelva foreslått vernet i Nordre Tyrifjorden naturreservat. 

 

Rådmannens vurdering etter naturmangfoldlovens (NML) kap. II, §§ 8 – 12: 

 

 § 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Søknaden er vurdert ut i fra tilgjengelig informasjon hentet fra kjente offentlige 

databaser som Naturbase og Artskart. I tillegg er det hentet inn informasjon fra arbeidet 

med økologisk kompensasjon og rapporten «Potesielle areal for økologisk 

kompensasjon» som ligger tilgjengelig på Bane NOR sine hjemmesider. 

Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig. For område 2 er det noe usikkerhet rundt 

kunnskapsgrunnlaget. 

 

 § 9 Føre-var prinsippet 

Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok til å vurdere omsøkte tiltak, og føre-var 

prinsippet kommer ikke til anvendelse. 

 

 § 10 Samlet belastning 

Omsøkte områder 1 og 2 er allerede oppfylt med masser. For område 2 er det 

usikkerhet knyttet til om viktige naturverdier allerede er berørt. Averøya har et rikt 

naturmangfold, og det anses at ytterligere oppfylling i området vil øke den samlede 

belastingen på naturmangfoldet. I vurderingen av samlet belastning skal det også tas 

hensyn til fremtidige påvirkninger. Planlagt vei og bane vil gi en betydelig påvirkning på 

Storelva som våtmarksområde.  

 

 §11 Kostnadene ved miljøforringelse 

Eventuelle avbøtende tiltak bekostes av tiltakshaver. Aktuelle tiltak er vegetasjonssoner 

mot vassdrag, fangdammer og hyppige kontroller/prøvetaking av tilkjørte masser. 

 

 §12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det forutsettes at tiltakshaver benytter miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for 

gjennomføring av tiltak. 
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Rådmannen mener på bakgrunn av vurdering etter NML at det kan gis tillatelse til oppfylling i 

område 1 og 2. Det vurderes videre at søknad for område 3 og 4 bør avslås grunnet den 

samlede belastningen på naturverdiene på Averøya og i Storelvas våtmarksområder. 

Rådmannen vektlegger at det allerede er fylt ut et betydelig område på eiendommen, samt at 

man i nær fremtid kan forvente en stor påvirkning på våtmarksområdene grunnet FRE16.  

 

Det er ikke avgjort hvilke områder som skal velges ut til økologisk kompensasjon i FRE16. 

Rådmannen mener dette også taler imot at det gis tillatelse til oppfylling av område 3 og 4 ved 

behandling av denne søknaden. 

 

Avrenning og fangdammer/kanaler  
Tiltaket må ikke innebære uheldig avrenning til fjorden. Vi ber om at det i anleggsperioden blir lagt 

spesiell vekt på å unngå uheldig erosjon og at det etableres sedimenteringsdammer, og at det legges 

til rette for en rask etablering av nye vekster. Det er også viktig at disse anleggene vedlikeholdes og 

at det utføres regelmessige kontroller – slik at de fungerer etter hensikten. 

 

Deponering av overskuddsmasser i Ringerike kommune 

Da Ringerike kommune i 2014 vedtok egne retningslinjer for massedeponi, var det for å si noe 

om hvordan kommunen skulle håndtere denne typen saker. I retningslinjene fremgår det at 

terrenginngrep i LNF-områder, hvor det er snakk om avvik med mer enn 3 meter eller samlet 

har et omfang på et areal mer enn 1 000 m², er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 

Og på fyllinger med et volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om utarbeidelse av full 

reguleringsplan. 

 

I tillegg til oppfyllinga på Averøya har også kommunen andre saker hvor det er igangsatt 

arbeider, bl.a. Rognerud, hvor vi er i gang med oppfølging etter plan- og bygningsloven. I 

tillegg er det igangsatt reguleringsplaner for tre områder (Kind, Røiseng og Veksal/Ve) som til 

sammen kan håndtere et volum på inntil 5 250 000 m3 (henholdsvis 800 000 m3, 750 000m3 og 

3 700 000m3). Det største området ved Veksal/Ve ligger nært til dagens E16, med få 

naboer/direkte berørte av deponidrift, og planlegger å kunne ta imot inntil 3,7 millioner 

kubikkmeter.  

 

I forbindelse med arbeidene med ny E16 og Ringeriksbane er det trolig et stort overskudd av 

masser, tidligere har det vært snakk om tall opp mot 6 millioner kubikkmeter. Det har vært 

gjort noen vurderinger for hvor slike masser kan deponeres. Rådmannen kjenner også til at det 

har vært et ønske om at samferdselsprosjektene i større grad skal anvende disse 

overskuddsmassene i konkrete prosjekter fremfor kun å flytte massene til massedeponier/fylle 

igjen ravinedaler. Rådmannen ser det som viktig at etablering av massedeponi reguleres 

gjennom gode medvirkningsprosesser og at det plasseres i områder hvor det kommer i liten 

konflikt med andre hensyn. 

 

Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om byggeforbud (100 meters beltet) 

De omsøkte tiltakene ligger innenfor 100 meters beltet mot vann, og omfattes av kommuneplanens 

bestemmelser § 5 om byggeforbud.  

 

Kommunen kan gi dispensasjon fra byggeforbudet dersom hensynene bak forbudet eller hensynene 

i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningslovens § 19-2. Dersom det skal 



- 

gis dispensasjon, må denne begrunnes nøye ut i fra konkrete forhold i den aktuelle saken for å unngå 

at det skapes en uheldig presedens. 

 

I dispensasjonssøknaden er det beskrevet at Averøya ligger mellom Tyrifjorden og Storelva og 

bortimot ¼ av eiendommen ligger innenfor 100 metersbeltet til vann. Rådmannen ser at det er 

vanskelig å vurdere alternative plasseringer av tiltakene, da det går på å heve det aktuelle terrenget, 

bl.a. fordi det er flomutsatt, og også ved at vann trenger opp fra grunnen. Hensynet til 

bestemmelsen er bl.a. å sikre allmennheten tilgang til rekreasjon og bademuligheter. De aktuelle 

tiltakene bidrar til å øke jordbruksarealet samt forbedre eksisterende dyrka mark. Område 1 ligger 

som en øy ute på et jorde, og er således «utilgjengelig» for allmennheten store deler av året. Område 

2 ligger i umiddelbar nærhet til vannkant, men en gjennomføring av tiltaket vil ikke være til hinder 

eller tilsidesette hensynet bak bestemmelsen. For område 2, 3 og 4 vil ikke en terrengheving i seg 

selv gjøre området utilgjengelig for allmennheten, men her vil også strandsoneproblematikken 

utvides til også omhandle naturmangfold og kantsone mot vann og vassdrag.  

 

Det er ingen klare fordeler for allmennheten ved at tiltaket gjennomføres, og rådmannen kan heller 

ikke se at det er noen direkte ulemper knyttet til tiltakene. Dog oppleves trafikken for å transportere 

massene til Averøya som en ulempe for allmennheten, ved at det generer trafikk, støy og støv. I 

dette tilfellet kommer også massene langveis fra. For samfunnet, er det en fordel når 

overskuddsmasser kan tas i bruk i samfunnsnyttige prosjekt. Det å øke jordbruksareal, eller 

forbedre eksisterende og legge til rette for økt matproduksjon må sies å falle inn under 

samfunnsnytte. 

 

 

 

Konklusjon 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at det kan gis dispensasjon fra kommuneplanens 

bestemmelser om byggeforbud i 100 meters beltet til vann og vassdrag § 5, for områdene 1 og 

2 for heving av landbruksareal.  

 

Av hensyn til den samlede belastning for økosystemet, og at det er snakk om beskjeden 

nettoøkning i dyrka mark, er rådmannen skeptisk til og vil sterkt fraråde at det gis tillatelse til 

terrenginngrep i områdene 3 og 4.  

 

Det anbefales at det gis tillatelse til vesentlig terrenginngrep for område 1 og 2, men at 

søknaden avslås for områdene 3 og 4. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

1. Oversiktskart (1:50 000) 

2. Kommentar til brev fra Naturvernforbundet (fra ansvarlig søker) 

3. Status og videre fremdrift (fra ansvarlig søker) 

4. Brev fra Naturvernforbundet 

5. Epost om status volum (fra ansvarlig søker), datert 23.10.2017 

6. Kommentar til Fylkesmannens uttalelse og tilleggsinformasjon, 14.08.2017 (fra 

ansvarlig søker) 

7. Svar på anmodning om tilleggsinformasjon (fra ansvarlig søker), per 21.07.2017 



- 

8. Anmodning om kommentar og oversendelse av dokumenter (fra Ringerike kommune), 

per 18.07.2017 

9. Brev om vedlikeholdsoppfølging av kommunal vei (fra Ringerike kommune), datert 

04.07.2017 

10. Foreløpig svar og anmodning om tilleggsinformasjon (fra Ringerike kommune) 

11. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 10.07.2017 

12. Svar på anmodning om tilleggsinformasjon (fra ansvarlig søker), datert 02.07.2017 

13. Anmodning om uttalelse (fra Ringerike kommune), datert 13.06.2017 

14. Søknad om tillatelse til tiltak, mottatt 12.05.2017 

15. Følgeskriv til søknaden, datert 17.03.2017 

16. Kommentar til innkomne nabomerknader, datert 

17. Søknad om dispensasjon fra 100 meters belte mot vann og vassdrag 

18. Kart som viser omsøkt tiltak 

19. Temarapport om naturmangfold, desember 2016 

20. Gjeldende kommuneplanbestemmelser for Ringerike kommune, vedtatt 30.08.2007  

21. Nydyrkingstillatelse, datert 07.12.2012 

22. Kart over godkjent nydyrkingstillatelse 

23. Nabomerknad, fra Lars Strand 

24. Nabomerknad, Tore Olsen 

25. Nabomerknad, fellesskriv fra naboer 

26. Retningslinjer for oppfylling og massedeponi 

 

 

Til orientering: Det er en rekke dokumenter i saken. Rådmannen har kun lagt ved de mest 

relevante, men ønsker å opplyse om at det også finnes dokumenter utover de som følger denne 

politiske saken. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

avdelingsleder byggesak:  Arne Hellum 

 

saksbehandler:   Heidi Skagnæs 

    Lisa Helgesson (naturmangfold) 

    Ole Anders Moskaug (forurensning) 
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Kommentar til brevet fra Naturvernforbundet:

Jeg ser av brevet fra Naturvernforbundet at de har reagert på at det forekommer
innslag av betongrester, jern, rør, ledninger o.l. i massene vi har tatt inn. Det er ikke
unaturlig at de reagerer på det visuelle her, selv om massene altså er rene. Dette er
ting vi ønsker minst mulig av i massene, og er noe vi i stor grad plukker ut ved den
visuelle kontrollen på fyllplassen. Det samles inn og mellomlagres på deponiområdet,
og kjøres senere til godkjent mo ttak i Hønefoss og Franzefoss i Sandvika. Dessverre
kan det nok skje at noe ikke fanges opp av den visuelle kontrollen og er derfor noe
som i en viss grad alltid vil forekomme også i rene gravemasser, så lenge de kommer
fra tidligere bebygd område. Det er fra myndighetenes side en målsetning og et
ønske om at slike masser i størst mulig grad skal omdisponeres til samfunnets beste.
Dette er eksempelvis støyvoller, rassikring og flomsikringstiltak i et vinn vinn
perspektiv, noe vi også gjør med dette tiltaket . I bynære strøk og tettsteder vil som
regel utbygging foregå som nybygg på tidligere bebygd areal, eller ved utvidelse på
steder med allerede utbygd infrastruktur. Massene vil da ikke alltid komme fra
jomfruelige områder, selv om de fortsatt er å betrakte som rene i
forurensingsperspektiv. Massene kartlegges og beskrives i miljørapporter og det
utarbeides saneringsplaner før arbeidene iverksettes slik at massene kan sendes til
riktig type mottak. Det som har gått til vårt tiltak er altså klarert etter diss e rutinene,
men ser ikke nødvendigvis ut som jomfruelig jord.

Jeg er noe usikker på hva de viser til når de beskriver betong med jern, om dette er
enkeltdeler i massene, eller om det har med selve forsterkningslaget vi enkelte steder
lagt ut med slike ma sser for å kunne bære bilene inn på mottaket. Ren krosset eller
knust betong er likestilt med sprengstein som forsterkningslag i vei, også i en
anleggsvei på et massemottak. Dette er noe vi i tidligere tilsvarende prosjekter også
har avklart med FM som en hensiktsmessig gjenbruk i tråd med samfunnets
målsetning. Å bare fylle ren betong i en fylling er ikke ok, og vil være en feil bruk av
slike masser. Slik bruk har heller ikke forekommet hos oss, da vi betrakter slike
masser som attraktive, nettopp til veif orsterkning. At det også forekommer innslag av
betongrester i rene gravemassene er beklagelig, men uunngåelig, så lenge det er fra
tidligere bebygde områder.

Jeg ser at de også beskriver «et betonglignende stoff». Er her noe usikker på hva de
viser til, men jeg antar at det er betongslam fra UNICON. Dette er rene masser, og er
avvannet betongslam etter at betongbilene har spylt rene tromlene etter endt dag.
Dette er godkjente masser, og som i et renhetsperspektiv faktisk stort sett er renere
enn bakgrunns verdiene i de massene som finnes naturlig på mottaksplassen.

Vi forstår at tiltaket har vært en belastning for naboene nå i anleggsperioden. I
perioden fra mai til oktober i år fikk vi også tilgang til svært egnede masser i store
mengder. Dette har gjort at belastningen nok har blitt større enn tidligere, men det
har også gjort at vi har kunnet forsere hele prosjektet i betydelig grad. Det som nå
gjenstår er i all hovedsak avslutningen med rene maskinarbeider inne på selve
området. Prøvelsene for våre nab oer skal derfor bli minimale fremover.



Vedr. avslutning av flomsikringstiltak på område 1 på Averøya

Vi viser til vår søknad og senere supplerende opplysninger i denne saken. Vi har i
løpet av 2017 hatt en betydelig større fremdrift i massemottaket enn vi hadde
kalkulert med, og trafikkbelastningen våre naboer har opplevd fra midten av mai til ut
september i år har således vært større enn tidligere. Samtidig har denne
massetilgangen gjort at vi kan forsere prosjektet i betydelig grad i forhold til planen.
Vi håper derfor at dette i sum vil kunne oppleves som positivt.

Det har samtidig vist seg at volumet som medgår for å nå den høyden vi skal ha blir
større enn beregnet. Dette skyldes flere forhold. En ting er at «dammen» der
hovedvolumet skal inn er dypere og med mindre fast bun n enn vi antok. I tillegg
inneholder størstedelen av de svært egnede massene vi har mottatt i perioden
forholdsvis mye vann. Vi ser derfor at setningene er større enn vi antok. Når disse
massene får ligget for avrenning til de har en konsistens som gjør de mulige å jobbe
med, blir det fast anbrakte volumet relativt mye mindre enn forventet.

Vi har nå fått inn det meste av de massene vi må ha. Det vil fortsatt bli kjørt inn
masser gjennom vinteren, men trafikken vil være minimal i forhold til det vi har ha tt i
sommer. Anslagsvis 5 – 10 % av hva det var.

Hoveddelen av vår aktivitet på anlegget fremover vil være maskinarbeider på selve
området etterhvert som massenes konsistens blir slik at de kan bære
anleggsmaskiner. Dette vil være en normalsituasjon om v interen, når frost i tillegg
bedre bæreevnen på mottaket.

Etter hvert som vi får ut massene vil vi dekke dem med den jorda vi tidligere har
avdekket, i et lag på 60 – 70 cm over gravemassene. Vi forventer nå at disse
arbeidene kan sluttføres i løpet av 2018. Vi håper at noe vil kunne bære avling
allerede i 201 8 , og at all jorda skal være klar fra våren 2019



Martin Lindal Drammen 05.11.2017
Bråtan 11
3022 Drammen
E-post: martinlindal@hotmail.com

R i n g e r i k e k o m m u n e .

S a k : G n r / b n r 1 / 4 2 A v e r ø y a - H e v i n g a v t e r r e n g . S a k s n r 1 4 / 1 8 4 2 - 2 5 .

S a k e n g j e l d h e v i n g a v e i t l a n d b r u k s o m r å d e p å A v e r ø y a g a r d p å i R i n g e r i k e
k o m m u n e . A v e r ø y a g å r d l i g g e r p å h a l v ø y a A v e r ø y a , m e l l o m T y r i f j o r d e n o g
S t o r e l v a . G r u n n e n t i l h e v i n g a e r å h i n d r e f l a u m f o r å u t v i d e e i t
l a n d b r u k s o m r å d e . F r a m t i l i d a g e r d e t k j ø r t i n n o v e r 1 1 6 0 0 0 k u b i k k m e t e r
U n d e r t e i k n a v a r p å b e f a r i n g i d e t a k t u e l l e o m r å d e t s a m a n m e d H a n s M a r t i n
Ø d e g å r d m a n d a g 3 0 . 1 0 . 2 0 1 7 . M e f a n n f o r t u t a t d e t i k k j e b e r r e v a r s å k a l l a r e i n e
m a s s a r s o m v a r t i p p a i o m r å d e t . D e t v a r b e t o n g , m e d o g u t a n m a l i n g ,
a r m e r i n g s j e r n , e l e k t r i s k e k a b l a r o g e i t b e t o n g l i k n a n d e s t o f f s o m d e t v a r v a n s k e l e g
å i d e n t i f i s e r e . I f ø l g e s a k s p a p a i r a h a r t i l t a k e t e i l a n g h i s t o r i e . D e t b l e i s t a r t a o p p i
2 0 1 3 .
E t t e r k l a g e f r a n a b o a r v a r k o m m u n e n p å b e f a r i n g o g r e g i s t r e r t e a t t i l t a k e t v a r
m y k j e s t ø r r e e n n d e t v a r g i t t t i l l a t e l s e t i l . D e t b l e i s t a r t a e i n p r o s e s s m e d å
u t a r b e i d e e i n s ø k n a d . D e t b l e i s e n d t i n n n o k o d o k u m e n t a s j o n , m e n i k k j e e i n
f u l l g o d s ø k n a d . K o m m u n e n s e t t e f l e i r e f r i s t a r , o g t i l t a k s h a v a r l o v a k v a r g o n g a t
s ø k n a d v a r l i k e o m h j ø r n e t . F ø r s t 1 3 . 0 6 . 2 0 1 7 b l i r e i n s ø k n a d s e n d t i n n t i l
k o m m u n e n . K o m m u n e n s y n e s d e t t e e r b r a , o g b e r a m m e r k o m m u n a l b e h a n d l i n g i
d e s e m b e r . D e i k r e v o g s å a t a r b e i d e t b l i r s t a n s a t i l b e h a n d l i n g a e r g j o r t .
K o m m u n e n b e r o m s v a r p å d e t t e k r a v e t i n n a n 1 9 . 0 6 . 2 0 1 7 . N å r m e v a r i o m r å d e t
g j e k k a r b e i d e t f ø r e s e g s o m n o r m a l t . K r a v e t f r å k o m m u n e n b l e i a l t s å g l a t t
o v e r s e t t .
N o r s k n a t u r e r u n d e r s t e r k t p r e s s , o g m e o p p l e v e r d e s s v e r r e a t k o m m u n a n e
m a n g l a r e v n e e l l e r v i l j e t i l å f ø l g j e o p p a n s v a r e t d e i h a r f o r å f ø l g j e o p p l o v v e r k
s o m s k a l b e s k y t t e n a t u r m a n g f a l d e t .



K o m m u n a l e m y n d i g h e t e r f e k k k r a s s k r i t i k k a v r i k s r e v i s j o n e n f o r d e t t e i 2 0 1 2 , m e n
d e t s e r u t t i l a t d e t v a r s o m å s k v e t t e v a t n p å g å s a . D e t p r e l l a r a v .
N a t u r v e r n f o r b u n d e t i B u s k e r u d s y n e s d e t e r k r i t i k k v e r d i g a v k o m m u n e n å l a d e t t e
s k u r e o g g å i å r e v i s u t a n å g r i p e i n n .

M e h a r d e r f o r f ø l g j a n d e s p ø r s m å l t i l R i n g e r i k e k o m m u n e :

1 . K v a e r g r u n n e n t i l a t k o m m u n e n i k k j e s t o p p a r e i t u l o v l e g t i l t a k s o m h a r g å t t f ø r e
s e g i s å m a n g e å r ?

2 . K v i f o r f ø l g j e r i k k j e k o m m u n e n s i n e e i g n e r e t n i n g s l i n j e r f o r
o p p f y l l i n g / m a s s e d e p o n i a v r e i n e m a s s a r i R i n g e r i k e k o m m u n e .
( v e d t a t t i f o r m a n n s k a p 1 6 . 0 9 . 2 0 2 4 )

3 . K v i f o r h å n d h e v e r i k k j e k o m m u n e n k r a v e t o m s t a n s t i l b e h a n d l i n g a i d e s e m b e r ?

4 . H a r k o m m u n e n e i t s y s t e m f o r o p p f ø l g i n g o g k o n t r o l l a v d e p o n i e t ?

N a t u r v e r n f o r b u n d e t b e r o m å f å o v e r s e n d t k o p i a v k o n s u l e n t r a p p r t e n t i l C o w i ,
s o m g j o r d e d e i n a t u r f a g l e g e u n d e r s ø k i n g a n e i o m r å d e t .

M e d v e n l e g h e l s i n g M a r t i n L i n d a l - l e i a r N a t u r v e r n f o r b u n d e t i B u s k e r u d .

K o p i : F y l k e s m a n n e n i B u s k e r u d .
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Heidi Skagnæs

Fra: Gunnar Nilsen <guniconsult@gmail.com>
Sendt: 23. oktober 2017 10:40
Til: Heidi Skagnæs
Kopi: Hagengruppen, Arild; Petter Knap
Emne: Re: Averøya - status

Hei
Side søknaden ble innsendt i mai er det tatt inn 11 4.580 m3.
Dette er vesentlig mer enn stipulert i søknaden, men stemmer godt med hvordan vi vurderte situasjonen i vårt brev av 14.8.
Årsaken er den komprimeringen som finner sted i selv e myra ved belastning/ innfylling av masser og det faktum at mesteparten av
massene som kom inn i løpet av sommeren/høsten var svært bløte masser med stort vanninnhold, noe som r eduserer det reelle volumet.
Pr dato mener vi at vi har tilstrekkelig med masser inn for å avslutte område 1, men noe etterjusterin gsmasser må påregnes innkjørt for å
justere uforutsette setninger i de bløte/løse masse ne.
Innkjørte masser ligger nå til "avrenning" før de k an doses ut. Dette vil skje i løpet av senhøsten/ vi nteren. Bonden håper på at arealene
kan bli dyrknings klare til våren.
Det er ikke foretatt stikkprøver av innkjørte masser i 2017,men det foreligger både miljørapporter og/eller ege nerklæringer
på alle masser. Vi kan dokumentere all innkjøring m ed ansvarlig transportør og entreprenør, samt masse ne
opprinnelse og volum.
Stien er ifølge tiltakshaver ikke blokkert, men det er plassert en større stein på den for å hindre kj øring med ATV ol.
Mvh
Gunnar Nilsen

2017-10-17 10:28 GMT+02:00 Heidi Skagnæs < Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no >:

Hei,

Beklager at vi ikke har fått fulgt opp saken etter at den ble sendt inn i sommer. Vi har hatt ekstraor dinære
utfordringer etter sommeren, og i dette tilfellet e r saksbehandler også enhetsleder, og det har dessve rre
medført at vi ikke har fått saken i prosess tidlige re. Jeg har begynt å forberede saken, og tar sikte på å
fremme denne til politisk behandling i kommende HMA -møte, 06.11.2017.

Ser at vi har mottatt tilleggsinformasjon, og ønske r også informasjon om følgende:

1) Status innfylling. Hvor mye masser (volum) er kj ørt inn siden søknad ble innsendt, og hva er det fa ktiske
oppfylte volumet per. dd.?

2) Fra publikum har vi mottatt spørsmål omkring en sti som visstnok skal gå inn ved eiendommen gnr.
1/107, som etter opplysninger vi har fått skal være nesten stengt siden det er lagt en del
grus/jordhaug/steinrester i området hvor man kan ta av veien og inn i skogen. Har du noe kjennskap til
dette?

3) I forbindelse med andre saker som omhandler oppf ylling har vi fått spørsmål om det tas stikkprøver av
massene, og om det foreligger analysebevis for mass ene som blir tilkjørt. Spørsmålet blir da hva som e r
status for Averøya sitt tilfelle? Foretas det stikk prøver av massene som blir levert på Averøya?
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Med hilsen

Ringerike kommune

Heidi Skagnæs

enhetsleder miljø- og arealforvaltning

tlf: 409 17 841

Følg oss på sosiale medier:

YouTube – http://www.youtube.com/user/miljoareal

Facebook – http://www.facebook.com/miljoareal



Ringerike kommune
Byggesakskontoret
Att; Arne Hellum

14.8.2017

Vedrørende heving av terreng på gnr.1 bnr.42

Jeg viser til Deres brev av 18.7.2017 og mail av 10.8.2017.
I de ovennevnte brev/mail er det tre hovedelementer som det ønskes tilbakemeldinger på;
Fylkesmannens brev av 10.7 , forhold knyttet til den kommunale adkomstveien og inntransporten av
masser til Averøya.

Fylkesmannens brev:
Fylkesmannen peker i sitt brev på de forhold han er satt til å ivareta , og nevner nærheten til både
reservatet og Storelva , og at arealer med kvaliteter som er viktig for naturmangfold og
landskapsøkologi , blir berørt . Tiltakshaver har i byggesøknaden og dispensasjonssøknaden prøvd å
be lyse den samfunnsnytten mottak av masser har for de prosjekter som nyter godt av
fylling sområder, videre gir innfyllingen økte arealer, noe som har stor betydning for
matproduksjonen som drives på gården og selvfølgelig forholdet til privatøkonomi og arbei dsplasser .
Dispensasjonssøknaden er ellers basert på Cowis rapport som konkludere r med:
«COWI vurderer at tiltakene ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer
gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arte r i naturmangfoldloven § 5. Denne vurderingen
gjelder under forutsetning av at det settes en 5 m bred buffersone mot elva i område 3. »

Ved å håndtere overflateavrenning som beskrevet i vår tilleggsdokumentasjon datert 2.7.2017 ,
kombinert med rask tilsåing , mener vi at avrenningen fra områdene 3 og 4 v il ha liten negativ effekt
på vann og våtmarksområdene i området. Erfaringer fra området 2 som ble raskt tilsådd , er et godt
eksempel på dette , da sedimenteringsdammen har vært «tørr» hele tiden etter innfyllin gen ble
avsluttet.
Tiltakshaver ønsk er på denne bakgrunn ikke å endre søknaden, men vil at kommunen ved sin
behandling av dispensasjonssøknaden , på vanlig måte , veier prosjektets nytteeffekt opp mot
ulempene.

Adkomst veien:
Når det gjelder den kommunale d elen av adkomstve ien forholder tiltakshaver seg til den avtalen som
er inngått med Ringerike kommune. Som det fremgår av brev av 4.7.2017 fra teknisk forvaltning har
det vært en befaring på veien , og Hagen Gjenvinning er gitt en frist ut august til å rette opp de
forhold som ble påpekt under befaringen.
Dette arbeidet er nå under utførelse , og ny befaring har funnet sted senest i forrige uke. Når
arbeidene er avsluttet blir det en sluttbefaring.

Innkjøring av masser:
I søknaden av 12.5.2017 var innfyllings volumet i område 1 beregnet/stipulert til 47000m3

komprimert. Vi ser nå etter at ca. 45000m3er innkjørt at det beregnede/stipulerte volum var for lite.
Dette skyldes to forhold. Det ene , og det viktigste, er at myra når den settes under press ved
innfylli ng også komprimeres og dermed gir en volumøkning. Denne komp rimeringsfaktoren varierer
også med myras «tetthet» nede i bunnområdet. Det andre forholdet er de innkjørte massers
konsistens. Mye av ma ssene som er inn kjørt i sommer har vært «blåloms», svært bløte leirmass er.
Innkjørte masser gir normalt 16m3komprimerte masser pr. billass. Disse blålomsmassene er
imidlertid så bløte at når vannet er rent av, gir de bare ca. 10 - 12m3komprimert.



For tiden har hele innfyllingsområdet, på grunn av de store nedbør smengder, vært så bløt at det ikke
har vært mulig å kjøre på, og derfor heller ikke foreta inn f ylling i myra. Massene er mellomlagret i
ranker for avrenning og påvente av at overflatene på de oppfylte massene nærmest myra tørker opp ,
slik at de mellomlagre de massene kan doses ut i deponiområdet/myra . Massenes ko nsistens er av en
slik art at vi ikke forventer å kunne legge ut disse med et tilfredsstillende sluttresultat før tidligst til
høsten/neste år.

Massetilgangen er fortiden fortsatt god og med dagens masse tilgang forventes innkjøringen av
masser å kunn e vær e avsluttet innen utgangen av september.
Sluttarbeidene med utlegging av de mellomlagrede innkjørte massene, og de lagrede
overdekningsmassene vil deretter kunne igangsettes og området ferdigstilles med ca . 28 daa nytt
produksjonsareal.

Gunnar Nilsen
(sign)
Guni Consult
Ansvarlig søker



Ringerike kommune

Byggesaksavdelingen
Postboks L23, 3502 Hønef oss

Saksnr. 74/7842-24

Foreløpig war oq anmodning om tilleggsinformasion vedrørende pnr 1/42- tleving av terteng.

Vi viser til byggesaksavdelingens brev av 1 3.6.17 med anmodning om tilleggsinformasjon.
Byggesaksavdelingen forutsetter også at det ikke fylles inn masser på området før det foreligger et
vedtak etter plan- og bygningsloven.
Frist for tilbakemelding om stopp i innfyllingen av masser er i brevet satt til 1 9.6, men med mail av
16.juni er fristen forlenget til 23.6.

Vi viser også til møte mellom tiltakshaver, grunneier, konsulent og Ringerike kommune v/leder av

byggesaksavdelingen og kommuneadvokat den 21.6.17 hvor brevets/sakens innhold ble belyst og
drøftet.
Kommunens anmodning om tilleggsinformasjon vil bli innsendt så for det er praktisk mulig før ferien.

Siden 2013/2014 har kommunen krevd full byggemelding i henhold til plan- og bygningslovens
bestemmelser for videre oppfylling på eiendommen. Etter bytte av ansvarlig s6ker høsten 201 6 ble
det satt fart på denne prosessen og byggesøknad ble sendt kommunen våren 201 7. Siden lørste
tillatelse til fylling ble gitt i 2007 og senere utvidet i 201 2 har kommunen vært kient med det arbeidet
som har foregått på eiendommen. Denne kjennskapen har de fått gjennom skriftlig og muntlig dialog
og gjennom møter. Kommunen gjorde selv innmåling av arealet iområde 1i2OL4, og konstaterte da

at arealet var på ca. 70 daa. Dette arealet ble senere kommunisert i møte med kommunen og det var
enighet om at dette arealet skulle inngå i byggesøknaden. Årsaken til arealøkningen er det gjort rede
for i søknaden.

lnnfylling av masser er avhengiB av at det er gode masser tilgjengelig i markedet. Konkurransen er
stor og avstanden til markedet er avgjørende. Tilgangen på masser til Averøya har vært relativt dårlig
de siste årene. I vår etter at sØknaden var innsendt fikk tiltakshaver muligheten til å inngå avtale om
en større masseleveranse, noe man syntes passet godt, da en nå endelig hadde fått utarbeidet og
sendt inn formell søknad på de områdene som alle var kjent med, var oppfylt eller under oppfylling +

et par nye mindre området. Det er på denne bakgrunn underlig og uforståelig for tiltakshaver at
kommunen, etter at byggesøknaden nå er levert, forutsette at innfyllingen skal stanse.

Slik står saken nå:

Alt innfyllingsarbeid som forgår på Aver6ya nå skjer på arealer godkjent i ZOOT ogzotz-
Områdene godkjent i2007l 2Ot2 er markert iterrenget og det vil ikke bli innfylt masser utenfor
dette området før det foreligger vedtak etter plan- og bygningsloven. Se vedlegg 1.

Massetilgangen er nå god og det er i vår fylt inn ca. 1 5000 m3 av det det beregnede restvolumet på

ca. 47000m3. Om tilgangen på masser fortsetter som nå vil område 1 kunne være oppfylt i løpet av
høsten.

Transporten til arealene skjer på Røsholmstranda og Averøyveien. Veien er opprustet og drives i

henhold til avtale med Ringerike kommune, datert 3-7.2014. Det er ikke innkommet klager/
henvendelser fra kommunen som avtalepart, hverken på veiens standard eller manglende
vedlikehold. Det drives ukentlig vedlikehold på veien.
Det er tatt kontakt med veiansvarlig i kommunen for å sjekke ut deres syn på saken. Det er avtalt
møte for befaring den 28. juni.



Det er viktig for tiltakshaver at de kontrakter som er inngått om mottak av masser kan overholdes.
Stopp i mottak av masser vil også få store konsekvenser for byggeprosjektet som nå lever massene til
Averøya.

Det er viktig for grunneier at det store arealet som område 1 representerer så for som mulig kan bli
produksjonsareal igjen, slik at han kan oppfylle de leveranseavtaler han har med blant andre Findus.

På bakgrunn av de tillatelser som foreligger for innfylling av masser innafor det blå området, og de

konsekvenser det vil ha for både tiltakshaver og prosjektet som lever massene, mener tiltakshaver
det ikke foreligger gode nok grunner for å stoppe innfyllingen slik byggesaksavdelingen forutsetter.
lnnfyllingen fortsetter derfor på de godkjente arealene. lngen innfylling vil finne sted på nye arealer
som er med i byggespknaden.

Vinterbro 23.6.2017

agen Gjenvinning AS/ ansiarlig

Vedlegg 1; Kart over område l med markering av innfyllingsområde.





 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 
Guni Consult  

Nedre Grøndokkvei 14 

 

3531 KROKKLEIVA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1842-29 24854/17 GNR 1/42  18.07.2017 

 
Vedrørende heving av terreng gnr/bnr 1/42 

Jeg viser til vårt foreløpige svar 13.6.17 (dokument 14/1842-24) og vår oversendelse til 

fylkesmannen for uttalelse 13.6.17 (dokument 14/1842-25) vedrørende søknad innsendt av 

Guni Consult og registrert 12.5.17 som dokument 14/1842-23.  De samme som fikk kopi av 

dokument 24 og 25, får kopi av dette brevet.  

Vedlagt er følgende dokumenter: 

- 14/1842-26 med vedlegg: tilleggsdokumentasjon innsendt av Guni Consult 2.7.17 

- 14/1842-27 - brev 4.7.17 fra kommunen v/Cornelis Cliteur vedrørende kommunal vei 

- 14/1842-28 - uttalelse 10.7.17 fra fylkesmannen i Buskerud  

 

Jeg viser til at vi i dokument 24 og 25 redegjorde for at saksbehandler Heidi Skagnæs er i 

permisjon fram til 14. august.  Jeg har ikke fått diskutert saken med Heidi og har ikke 

gjennomgått tilleggsdokumentasjonen eller uttalelsen i detalj.  Ved å sende dette brevet med 

vedlegg, ønsker jeg å bidra til at dere holdes orientert.  Videre ser jeg for meg at Guni Consult, 

Basberg og Hagen innen 14.8.17 vil kunne ta en vurdering av uttalelsen fra fylkesmannen og 

sende oss en skriftlig tilbakemelding vedrørende uttalelsen.  Det er enkelte ting som jeg mener 

det vil være naturlig at kommenteres, og jeg ser for meg at det bør vurderes om søknaden skal 

endres, f. eks. ved at søknaden om å fylle opp område 3 og 4 trekkes.  Dette ut i fra det jeg 

vurderer at er en relativ negativ uttalelse fra fylkesmannen vedrørende område 3 og 4, noe som 

understrekes ved at fylkesmannen vil vurdere en eventuell klage hvis det innvilges dispensasjon 

for område 3 og 4.  Videre en kommentar fordi fylkesmannen i nest siste avsnitt side 2 ønsker 

en 50 m buffersone mot fjorden. Kan hende er det i tilleggsdokumentasjonen f. eks. nevnt noe 

om sedimenteringsdammer og tilrettelegging for rask etablering av nye vekster som 

fylkesmannen tar opp nederst side 2, men dette kan kommenteres i en tilbakemelding. 

 

 Med hilsen 

 

 Arne Hellum 

 avdelingsleder byggesak 

Hellums telefon: 409 00 156 

E-post: arne.hellum@ringerike.kommune.no    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

Henrik Carl B Basberg, Averøyveien 100, 3519 HØNEFOSS 

Lars strand, Averøyveien 30, 3519 HØNEFOSS 

Gro Bakke, Askenga 1, 3519 HØNEFOSS 

Stein Rotherud, Røsholmstranda 23, 3519 HØNEFOSS 

Per Kristian Rotherud, Røsholmstranda 26, 3519 HØNEFOSS 

Morten Vidar Hansen, Røsholmstranda 17, 3519 HØNEFOSS 

Arild Weisten, Røsholmstranda 22, 3519 HØNEFOSS  

Morten Rotherud, Averøyveien 6, 3519 HØNEFOSS  

Tore Olsen, Averøyveien 69, 3519 HØNEFOSS  

Sverre Bergli, Averøyveien 48, 3519 HØNEFOSS  

Lars Strand, Averøyveien 30, 3519 HØNEFOSS  

Thomas Palm, Averøyveien 34, 3519 HØNEFOSS  

Berit Leine, Averøyveien 56, 3519 HØNEFOSS  

Hans Martin Ødegård, Røsholmstranda 3, 3519 H.F.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Teknisk forvaltning 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Hagen Gjenvinning  

Att. Arild Hagen 

Vinterbro Næringspark 

1429 Vinterbro 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1842-27 23595/17 GNR 1/42  04.07.2017 

 

Vi viser til avtale om vedlikehold av kommunal vei datert 03.07.2014 

Etter befaring vil følgende vedlikehold av veien være påkrevd uten opphold: 

Re-etablering av nødvendige grøfter langs veien og rens av disse. 

Utbedring av parseller som har sviktende bæreevne samt utsklidning av veien. 

Sørge for at veien har en egnet overflate som egner seg for alle typer fremkomst midler. 

Ta inn veien til kommunal veibredde utenom passerings lommer, som skal ha en bære evne som 

tåler alle typer fremkomstmidler. 

I tillegg skal veien regelmessig støvdempes, på en slik måte at støv problematikken vil 

minimaliseres til ett minimum. 

Det skal hver fredag etter arbeidsslutt kjøres med feie/suge bil. 

Arbeidstiden skal overholdes nøye.  

I løpet av aug 2017 vil veien kontrolleres og vedlikeholdstiltakene skal være gjennomført. 

Støvdemping, feiing og overholde arbeidstid på veien overholdes/startes umiddelbart. 

 

Med hilsen 

 

Cornelis Cliteur 

Enhetsleder teknisk forvaltning 

cornelis.cliteur@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: Henrik Basberg, Averøyveien 100, 2519 Hønefoss 

          Per Kr. Rotherud, Røsholmstranda 26, 2519 Hønefoss 

 

Vedlegg: ingen 
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Miljø- og arealforvaltning 
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Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no  
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3531 Krokkkleiva   
 
 
  
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
14/1842-24 20033/17 GNR 1/42  13.06.2017 

 

Foreløpig svar og anmodning om tilleggsinformasjon  

VEDRØRENDE Gnr/bnr 1/42 - Heving av terreng 
 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 

Foreløpig svar og anmodning om tilleggsinformasjon 
Viser til mottatt søknad om heving av terreng på flomutsatt innmark og åker og dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelse § 5 om forbud mot bygge- og anleggstiltak innenfor 100 meters 
beltet til vann og vassdrag. Saken er oversendt Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. 
 
 
Følgende tilleggsdokumentasjon må sendes inn før vi kan behandles saken videre: 
- Tverrprofil og lengdeprofil for samtlige områder (i målestokk) 
- Situasjonskart hvor omsøkte områder er avmerket for samtlige områder (i målestokk) 
- Kart som viser møteplasser 
- Kart som viser plasseringen av sedimenteringsdammer og en teknisk beskrivelse 
- Kopi av vedtak/tillatelse til overflatedyrking av område 2 
- Økning i fulldyrka jord på, fordelt per dekar på gnr. 1/42 og gnr. 1/39 
 
 

Vesentlig terrenginngrep – søknadspliktig etter plan- og bygningsloven 
Ringerike kommune har siden 2014 vært av den oppfatning av at arbeidene som var igangsatt 
(og som har pågått frem til nå) er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Deler av område 
1 omfattes av en tidligere gitt tillatelse, men det er igangsatt omfattende arbeider utenom dette. 
Selv om det er snakk om mindre høyder enn 3 meter, er omfanget av tiltaket stort og det 
genererer mye trafikk. 
 
Når kommunen ikke har krevd stans i arbeidene tidligere, har dette bl.a. skyldes signaler fra 
tiltakshaver om at en søknad kan forventes innsendt i løpet av kort tid.  Og det har vært flere 
runder hvor vi har fått fornyet signaler. Siden vi ikke har mottatt en komplett søknad, har vi gått ut 
ifra at det har vært liten aktivitet, og at det hovedsakelig er fylt opp på området hvor det tidligere 
har vært et torvuttak. 
 
Utifra det innsendte materialet forstår vi at det er kjørt inn nærmere 116 000 kubikk og 7 250 
lastebilturer. Vi er opplyst om at arbeidene har pågått siden 2012. Det søkes om ytterligere 
oppfylling, ikke bare på det området som er påstartet, men også to nye områder. Det er snakk om 
et volum på ca. 75 000 kubikkmeter og ytterligere 4 700 lastebilturer – hvor tidshorisonten er 
avhengig av massetilgangen. 
 
Det er bra at kommunen nå har mottatt søknad. Når vi nå ser omfanget, og at det er utført på 
arealer som ikke er omfattet av nydyrkingstillatelsen gitt i 2007 og 2012, så forutsetter vi at det 
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ikke fylles opp ytterligere og at tiltakshaver ser at de er tjent med å stanse all videre transport av 
masser frem til det foreligger et vedtak etter plan- og bygningsloven. 
 
Vi ber om en tilbakemelding innen mandag 19. juni på hvorvidt arbeidene stilles i bero frem til det 
foreligger et vedtak etter plan- og bygningsloven. 
 
 

Tillatelse til overflatedyrking 
Ifølge ansvarlig søker skal det også foreligge en tillatelse til overflatedyrking av beiteområder fra 
2011, og som omfatter arealet i område 2. I skrivende stund har vi ikke fått sjekket i Gårdsarkivet. 
Imidlertid er de vanligste markslagene i vårt område fulldyrka jord (pløyedybde 30 cm) og 
innmarksbeite. Kan det være at det er snakk om at det er gitt tilsagn om tilskudd til innmarksbeite 
etter SMIL-ordningen, altså spesielle miljøtiltak i jordbruket? Dersom det foreligger noe skriftlig 
omkring en slik tillatelse så ber vi om at dette sendes inn. 
 
 

Tegninger og profiler 
Av det innsendte materialet har vi fått en oversikt over hva som omsøkes og omtrentlig 
beliggenhet. Imidlertid er det få målsatte tegninger og kart. Det bes om at det sendes inn 
målestokkholdige karter og tegninger over samtlige områder. I tillegg så er det også ønske om 
tverrprofiler og lengdeprofiler på samtlige områder.  
 
Selv om vi eventuelt skulle ha mottatt kart/tegninger tidligere (i forrige runde) så er det ønske om 
at dette sendes inn på nytt. 
 
 

Vegen – trafikk og vegstandard 
I tillegg til de skriftlige innspillene som har kommet i forbindelse med nabovarslingen, så har også 
Ringerike kommune mottatt flere henvendelser fra naboer langsmed veien. Det som tas opp er 
det som går på trafikken og veien. Det er særlig vegstandarden som de ikke opplever 
tilfredsstillende, og at det brukes masser som fører til skader på biler (pga. sprut, punkteringer, 
dype hjulspor). Noen av de spørsmålene vi stiller oss er hvorvidt tiltakshaver kan gjøre en ekstra 
innsats for å bedre forholdene for naboer, biler og gående. For en tiltakshaver som driver med 
massetransport, skulle det vel finnes muligheter for å tilkjøre masser og lage et toppdekke som 
reduserer fare for sprut og punkteringer, og vegen oppleves bedre av de som ferdes der til 
daglig? Kan hende vil også en ekstra innsats knyttet til å bedre veiforholdene virke positivt når det 
skal treffes en beslutning om dette, f.eks. ved at en befaring eller politisk behandling av saken. 
 
Det er opplyst om at hastigheten er 20 – 40 km/t og at det er møteplasser langsmed veien. Vi 
kjenner ikke til vegens bredde eller hvorvidt det er mulig for to lastebiler å passere hverandre uten 
å stå på en lomme/møteplass. Vi ber derfor om en tilbakemelding på hvor disse møteplassene 
finnes, og hvorvidt disse er en del av den kommunale vegen. Dersom disse ikke ligger på 
kommunal grunn forutsetter vi at grunneiers samtykke foreligger.  
 
 

Avrenning og erosjon – sedimenteringsdammer 
Det er ifølge opplysninger i søknaden etablert sedimenteringsdammer i område 1 og 2, og det er 
snakk om å etablere sedimenteringsdammer i områdene 3 og 4. Hvor ligger disse og hvordan 
er/tenkes disse utformet? Kan vi få et kart som viser plassering og en teknisk beskrivelse av 
disse fangdammene? 
 
 

Økning i fulldyrka jord på gnr. 1/42 og gnr. 1/39 
Det er søkt om tiltak på to eiendommer. I det innsendte materialet kan det synes som om det kun 
er gnr. 1/42 som er en del av beregningsgrunnlaget? Det er aktuelt å se hva før- og etter tallene 
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blir når det gjelder økning i fulldyrka jord per dekar, fordelt per eiendom. 
 
 

Videre behandling av saken 
Når det foreligger en tilbakemelding fra Fylkesmannen og fra teknisk forvaltning i Ringerike 
kommune) og vi har mottatt ytterligere redegjørelse fra Guni Consult så vil vi forberede saken til 
politisk behandling. Kan hende vil det være aktuelt å foreta en befaring i området. Dette vil vi i 
såfall komme tilbake til. 
 
Saken legges i bero til vi mottar dokumentasjon fra dere. 
 
 
 
Til orientering kan nevnes at saksbehandler, Heidi Skagnæs, vil være i permisjon frem til 14. 
august og er ikke tilgjengelig for spørsmål i denne perioden. Det bes om at eventuelle spørsmål 
rettes avdelingsleder byggesak, Arne Hellum, som kan treffes på tlf: 409 00 156 eller epost 
arne.hellum@ringerike.kommune.no 
 
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. 
 

 
Med hilsen 
Ringerike kommune - Byggesaksavdelingen 
 
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
                    Heidi Skagnæs 
         saksbehandler 
 
heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no  
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Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for heving av terreng/jordbruksareal på Averøya 
 

Ringerike kommune har oversendt en søknad om dispensasjon for oppfylling av terreng 
på Averøya innenfor byggeforbudssonen langs Tyrifjorden. Det er i alt fire områder 
som ønskes oppfylt for å legge til rette for mer dyrka areal. Når det gjelder område 1 
ber vi om at det blir lagt vekt på å sikre en tilstrekkelig bredde på vegetasjonsbeltet mot 
fjorden og det foreslåtte verneområdet. Videre må massetransporten ivareta støyforhold 
og trafikksikkerhet i nærmiljøet. Det må kun benyttes rene masser, og kommunen må 
ha gode rutiner for kontroll og oppfølging av dette. Ved en eventuell dispensasjon 
anbefaler vi at det blir fastsatt vilkår som ivaretar ovennevnte hensyn.  
 
For område 3 og 4 vil vi fraråde at søknaden innvilges. Område 3 ligger i nærføring med 
Storelva og område 4 grenser til Averøya naturreservat. Begge områdene inngår i et 
areal som vurderes som kompensasjonsarealer for utbyggingen av ny E16 og 
Ringeriksbanen. Det er ennå ikke tatt stilling til om dette arealet vil bli brukt til 
økologisk kompensasjon. Som flomløp og med nærhet til vann og våtmark har det 
imidlertid kvaliteter som er viktige i forhold til naturmangfold og landskapsøkologi. 
Fylkesmannen vil vurdere en eventuell klage hvis det innvilges dispensasjon for disse 
områdene. Vi ber derfor om å bli orientert om kommunens videre behandling av saken.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 13. juni 2017 med søknad om dispensasjon for oppfylling av terreng ved 
fire områder ved en landbrukseiendom ved Averøya, gnr. 1/42. 
 
Områdene utgjør til sammen ca 91 daa og det er snakk om et volum på ca 191 000 m3. Det 
går frem av saken at område 1 og 2 er tatt i bruk og at det til sammen er oppfylt ca 116 000 
m3. Det er derfor ca 75 000 m3 med masser som gjenstår.  Dette skal fordeles med 47 000 m3 
ved område 1, 8000 m3 ved område 3 og 20 000 m3 ved område 4. Område 2 er ferdigstilt. 
Her er et område på ca 6 daa langs adkomstveien til gården fylt igjen med ca 8000 m3 med 
masser.  
 
Kommunen har tidligere gitt tillatelse til nydyrking ved område 1. Fylkesmannen har uttalt 
seg til saken ved brev av 14. februar 2007 og 1. november 2012. Vi ba om at det ble avsatt en 
bred buffer på minst 50 meter mot fjorden, og forutsatte at vegetasjonsbeltet mellom det 
omsøkte arealet og Tyrifjorden ikke ble berørt. Videre har vi uttalt oss til søknad om 
oppfylling med 80 000 – 100 000 m3 med rene masser i område 1 i brev av 7. mars 2014. Vi 
gjentar derfor mye av de kommentarene vi hadde sist til dette området. 
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Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak gjeldende plan eller lovens 
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19. Fordelene ved en 
dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de 
formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. Et eventuelt vedtak om dispensasjon 
må kunne begrunnes ut fra konkrete forhold i saken for å unngå at det blir skapt en uheldig 
presedens. 
 
Kommunen er ansvarlig myndighet for alle tiltak som innebærer vesentlige terrenginngrep 
etter plan- og bygningsloven. Tiltak som innebærer håndtering av avfall skal i tillegg 
behandles av Fylkesmannen etter forurensningsloven og avfallsforskriften kapittel 9. 
Tillatelse til ren massetipp skal behandles av kommunen. Rene masser er jord- og steinmasser 
under normverdien. Betong, tegl og lignende er i utgangspunktet avfall, og skal til lovlig 
avfallsanlegg. Betong kan imidlertid gjenvinnes eller gjenbrukes til nyttig formål. 
Miljødirektoratet er myndighet når det skal søkes om nyttegjøring av betongavfall. Eventuell 
forurensning kan føre til pålegg om tiltak for å redusere eller fjerne forurensning, eller til 
restriksjoner i arealbruk. 
 

Fylkesmannens vurdering 

I denne saken må det legges vekt på å ivareta vassdragsinteressene og naturmangfoldet i og 
langs Tyrifjorden. Vi viser til rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag som fastsetter 
at det skal unngås inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, 
vilt, fisk og kulturmiljø. Vi viser også til føringer i St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens 
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og § 1-8 i plan- og bygningsloven som fastsetter at det i 
100-metersbeltet langs vassdrag skal tas særlig hensyn til naturmiljø, friluftsliv, landskap og 
andre allmenne interesser.  
 
Vi minner om at det som en del av saken må redegjøres for hvordan de miljørettslige 
prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Søknaden må også 
vurderes ut fra landskapsmessige forhold. 
 
I arbeidet med verneplanen for Tyrifjorden har Fylkesmannen og Miljødirektoratet anbefalt et 
stort sammenhengende reservat i Nordre Tyrifjorden og Storelva.  Nordfjorden er et viktig 
beiteområde om vinteren for arter som smålom, storlom, toppdykker, og storskarv og en rekke 
andefugler. Saken ligger nå i Klima- og miljødepartementet. Vest for område 1 er grensen 
foreslått å følge strandlinjen. Her er det likevel viktige fugleområder som må vektlegges i 
saken. Området er i Naturbase registrert som et viktig rasteområde om våren for traner, vade-, 
måke- og alkefugler.  
 
Fylkesmannen forutsetter at det avsettes en tilstrekkelig buffersone mot fjorden. Ut fra kart 
som følge søknaden ser det ut til at avstanden er ca. 50 meter til vannkant. Eksisterende 
kantsone langs fjorden er imidlertid betydelig smalere enn dette, og vi anbefaler at 
vegetasjonsbeltet utvides gjennom naturlige reetablering av vegetasjon i hele 50-metersbeltet.  
 
Tiltaket må ikke innebære uheldig avrenning til fjorden. Vi ber om at det i anleggsperioden 
blir lagt spesiell vekt på å unngå uheldig erosjon, for eksempel med etablering av 
sedimenteringsdammer, og at det legges til rette for en rask etablering av nye vekster. 
 



Side 3 av 4 

Videre må forhold knyttet til støy, massetransport og trafikksikkerhet ivaretas. Ved en 
eventuell tillatelse må det stilles vilkår som ivaretar dette. Vi viser til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 om behandling av støy i arealplanlegging 
og rikspolitiske retningslinjer for ivaretakelse av barn og unges interesser.  
 
Dersom kommunen anser at plan- og bygningslovens vilkår for å kunne gi en dispensasjon er 
til stede i denne saken, vil vi anbefale at det fastsettes tilstrekkelige vilkår som ivaretar 
hensynet til nærmiljø, blant annet tider for massetransport og eventuelle trafikksikringstiltak.  
 
I søknaden står det at området skal fylles opp med rene masser. Fylkesmannen ser at det ved 
flere anledninger likevel blir deponert forurensende masser i slike fyllinger. Som tidligere 
nevnt omfatter rene masser kun rene jord- og steinmasser under normverdi, og ikke for 
eksempel tegl eller betong. Det er derfor viktig at kommunen har gode rutiner for kontroll og 
oppfølging av fyllingen. Vi anbefaler blant annet at det fastsettes vilkår om at tiltakshaver må 
ha en mottakskontroll av massene. Det skal føres en logg over massene som tippes 
(opprinnelsessted, mengde osv.) og tiltakshaver må framlegge dokumentasjon ved et tilsyn fra 
kommunen på at massetippen inneholder rene masser. Dokumentasjonen kan være 
tiltaksplaner og/eller prøveresultater fra stikkprøvekontroller.  
 
Når det gjelder område 2 går det frem at dette område allerede er ferdigstilt. Et areal på ca 6 
daa langs adkomstveien til gården er fylt opp med 8000 m3 med masser. Området ligger 
utenfor 100-metersbeltet. I dag blir arealet brukt til grasproduksjon og beiteareal. Vi har ingen 
spesielle merknader til dette området. 
 
Område 3 og 4 vil vi imidlertid fraråde at det blir innvilget dispensasjon for. Område 3 
grenser til Storelva som er foreslått naturreservat, og område 4 grenser til Averøya 
naturreservat. Begge disse områdene inngår også i et område som vurderes som økologiske 
kompensasjonsarealer i forbindelse med planene om ny E16 og Ringeriksbanen. Områdene 
har verdier i forhold til naturmangfold og landskapsøkologi. Oppfylling i disse områdene med 
til sammen 28 000 m3 med masser vil være svært uheldig. Det er også begrenset med 
nydyrkingsareal som oppnås. Slik vi vurderer saken vil kravene i loven for å kunne innvilge 
en dispensasjon ikke være til stede. Vi viser til at det skal tas særlig hensyn til naturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i 100-metersbeltet langs vassdrag. 
 
Fylkesmannen ber om at kommunen vurderer alle relevante forhold og at ovennevnte hensyn 
blir tillagt avgjørende vekt.  
 
Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av saken slik at vi kan vurdere å 
benytte oss av vår klageadgang ved en eventuell innvilgelse av søknaden for område 3 og 4. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 

  Brede Kihle 
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Ringerike kommune 

Byggesak 

3500 Hønefoss 

 

Tilleggsinformasjon til søknad om heving av terreng på flomutsatt innmark og 

åker på del av gnr.1 bnr. 42 og 39 i Ringerike kommune. 

Jeg viser til deres brev av 13.6.17 med anmodning om tilleggsinformasjon til 

byggesøknaden datert 11.5.2017. 

Profiler: Vedlegg 2. Området på Averøya er helt flat. Variasjonen er bare ca. 1 

meter, slik at vi ikke har funnet det formålstjenlig å lage lendeprofiler, foruten 

for område 1 hvor slike profiler ble utarbeidet til søknaden i 2014, og sendt 

kommunen den gangen. For de andre områdene er det laget tverrprofiler som 

illustrerer innfyllingsvolumet i snittet. Se vedlegg 

Situasjonskart: Vedlegg 1. Målsatte situasjonskart er utarbeidet for alle de fire 

områdene. Arealene vil kunne fravike fra «virkeligheten» pga av stor 

målestokk, helt flatt areal og hvordan overgangsarealene, «flettingssonene» 

utføres. 

Møteplasser: Vedlegg 3. Anlagte møteplasser er vist på eget kart.  

Plassering av sedimenteringsdam/ kanal: Vedlegg 4. Erfaringer fra område 1 

som er under oppfylling og 2 som er oppfylt, er at det er lite avrenning fra 

områdene. Når det gjelder område 2 skyldes det at massene ble utplanert og 

komprimert med det samme, og tilsådd. Også i område 1 blir massene 

utplanert og komprimert med det samme de kommer inn på området. 

Sedimenteringskanal i område 1 og sedimenteringsdammen i område 2 er vist 

på kartet. 

Avrenning fra fyllingsarealer må oppsamles på en litt annen måte enn annen 

«stasjonær» avrenning. Overflatene som avrenningen kommer fra er i stadig 

forandring og løsningene må derfor være mer «fleksible», utføres under 

driften. 

For område 3 vil oppfylling skje med at det etableres et lavbrekk midt i området 

hvor avrenning ledes mot sør inn på område 4 hvor sedimenteringen vil finne 

sted før naturlig avrenning mot syd. 

Område 4 planeres med fall mot øst. Avrenning fanges opp i 

sedimenteringsgrøft som så leder avrenningen mot nord før den går ut i 

Storelva. Det bygges terskel i grøfta før utløpet. 



Vedtak/ tillatelse til overflatedyrking av område 2: Vedlegg 5. Det foreligger 

ingen skriftlig tillatelse til overflatedyrking av område 2. Etter en befaring i 

2011, ble et areal vest for og rundt deler av område 1 «godkjent» som 

fulldyrket. Område 2, 3 og 4 ble i samme befaring «godkjent» som 

overflatedyrket beiteareal. Se vedlagte kart med stempel fra 

landbrukskontoret. 

Økning av fylldyrket jord på gnr. 1 bnr 42 og 39: Som det fremgår av vedlagte 

tabell i byggesøknaden av 11. mai vil økningen av dyrkingsarealet på bnr. 42 bli 

ca. 85 daa, (område 1, 2 og 3) Økningen i arealet for bnr. 39 vil bli marginal, og 

vil avhenge litt av «fletningssonen» mellom innfyllingsarealet og dagens areal, 

men det antas at arealøkningen vil kunne bli på 3-5 daa. Ifølge kartet er det 

også usikkert hvor grensen mellom eiendommene går. 

Bilder fra områdene: Vedlegg 6. Det legges også med en del bilder. På et 

oversiktskart er det markert bildenr og retning bildet peker mot. 

 

Sundvollen 2.7.2017 

 

Gunnar Nilsen 

Ansvarlig søker 

(sign) 

 

Vedlegg : 1-6 
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Anmodning om uttalelse 

Gnr/bnr 1/42 Averøya - Heving av terreng 

 

Vi har mottatt søknad om heving av terreng på flomutsatt innmark og åker og dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelse § 5 om forbud mot bygge- og anleggstiltak innenfor 100 meters beltet til 

vann og vassdrag. 

 

Det er Guni Consult som søker på vegne av tiltakshaver Hagen Gjenvinning AS. Grunneiere er Henrik 

Basberg (gnr. 1/42) og Ole Halvor Jøta (gnr. 1/39). Det søkes om å fylle på masser på fire områder. Til 

sammen utgjør disse områdene ca. 91 daa, og det er snakk om et volum på ca. 191 000 kubikkmeter. 

 

Vi ber om en uttalelse til det omsøkte tiltaket og at dere har anledning til komme med en 

tilbakemelding med bakgrunn i den dokumentasjonen som foreligger. Det er ønske om at en 

uttalelse er oss i hende innen 11. august 2017. 

 

 

Bakgrunn 

I 2007 ble det gitt en tillatelse til oppfylling av et areal på ca. 14 daa på gnr. 1/42. Dette er et område 

hvor det tidligere er tatt ut torv. Denne tillatelsen var tidsbegrenset og ble fornyet i 2012, hvor også 

arealet ble utvidet til ca. 28 dekar. Tillatelsen er hjemlet i nydyrkingsforskriften § 4. 

 

Det var i 2013 at arbeidene ble startet opp. Kommunen mottok en rekke henvendelser fra naboer, som 

stilte spørsmål om trafikk og området hvor det ble kjørt inn masser. Kommunen foretok en befaring, og 

etter hvert ble det også foretatt oppmålinger. Arealet hvor det var igangsatt arbeider var ca. 70 daa, og 

gikk utenfor det området på 28 dekar som det var gitt tillatelse for. Det ble startet opp en prosess med å 

utarbeide en søknad etter plan- og bygningsloven, og kommunen mottok noe dokumentasjon, men ikke en 

komplett søknad.  

 

Siden dette har kommunen fått signaler om at en søknad er i prosess. Det er satt flere frister, og 

ansvarlig søker har gjentatte ganger forberedt kommunen på at en søknad vil innsendes, men saken har 

vist seg å trekke ut i tid. Høsten 2016 var det en ny ansvarlig søker som tok over saken, og kommunen 

registrerte 12.05.2017 å ha mottatt søknad om vesentlig terrenginngrep og søknad om dispensasjon fra 

100 meters beltet.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Det søkes om tillatelse til arbeider som er igangsatt og for nye områder. Det er kjørt inn masser på to 

områder (område 1 og 2). Ett område er ferdigstilt (område 2) og ett område er under arbeid (område 1). 

Det er kjørt inn masser med et volum som utgjør ca. 116 000 kubikkmeter. Det skal ifølge søknad og 
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opplysninger gitt av ansvarlig søker ikke være igangsatt arbeider på de øvrige to områdene (område 3 og 

4). 

 

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til landbruks-, natur-, og friluftsformål. 

Det foreligger ingen reguleringsplan for området. Averøya gård ligger på en halvøy mellom Tyrifjorden 

og Storelvas utløp.  

Ifølge ansvarlig søker så vil tiltakene bidra til å øke jordbruksarealene med ca. 90 dekar. På område 1 så 

vil det i tillegg til økning i jordbruksareal også være en gevinst ved at jordet blir bedre arrondert og mer 

lettkjørt.  

 

Dispensasjon fra kommuneplanen 

En del av det omsøkte arealet ligger innenfor 100 meters belte til vann.  I kommuneplanens bestemmelser 

§ 5 er det byggeforbud mot vann og vassdrag. 

 

Ifølge søkers opplysninger vil jordbruksarealet på eiendommen øke fra dagens 640 dekar til 730 etter 

gjennomført tiltak, og at tiltaket styrker den stedbundne jordbruksaktiviteten i området. Med bakgrunn i 

dette er det ikke søkt om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 2.1. 

 

 

Friluftsliv, miljø og naturmangfold 

To av områdene ligger inntil til Storelva. Som avbøtende tiltak er det foreslått en 5 meter bred 

buffersone mot elva (område 3). Det opplyses om at massene som brukes er kontrollerte, på stedet hvor 

de tas ut, og at det også foretas en visuell kontroll når de kommer til Averøya. Det er ifølge opplysninger 

i søknaden etablert sedimenteringsdammer i område 1 og 2, og det er snakk om å etablere 

sedimenteringsdammer i områdene 3 og 4. 

 

Det er utarbeida en rapport om naturmangfold hvor det fremgår at tiltaket ikke skal være i konflikt med 

forvaltningsmålene i naturmangfoldslovens § 4 om naturtyper og økosystemer eller 

naturmangfoldslovens § 5. Ringerike kommune er kjent med at det uavhengig av denne søknaden er 

foretatt en større kartlegging av naturverdier i denne delen av Ringerike, som en del av arbeidene 

omkring vei og bane. Vi har i skrivende stund ikke mottatt noe materiale fra disse kartleggingene, og vet 

ikke om områdene ved Averøya – Røsholmstranda omfattes av denne kartlegginga.  

Det er opplyst om at tiltaket ikke vil berøre brukte turstier i området. 

 

Kommunens foreløpige vurdering 

De kommunale retningslinjene for oppfylling og massedeponi (vedtatt 16.09.2014) angir at det som 

hovedregel skal utarbeides reguleringsplan for oppfylling med et volum større enn 10 000 m3. I dette 

tilfellet har arbeidene startet opp, blant annet med bakgrunn i en tillatelse som ble gitt etter 

nydyrkingsforskriften. Dette er ikke en rett hjemmel, ei er arbeidene som er utført i tråd med denne gitte 

tillatelsen. I dette tilfellet er vår foreløpige vurdering at det kan gjøres et unntak fra retningslinjene, i alle 

fall for de arbeidene som er utført. Siden arbeidene er gjort delvis i forbindelse med tillatelsene fra 2007 

og 2012.  

 

I denne saken kan det være aktuelt å legge fram saken til politisk behandling. Det er mange 

naboer/berørte som har kommet med nabomerknad til tiltaket. Det vil derfor være et spørsmål om 

hvordan de ulike hensynene skal vektlegges, og om det kan være aktuelt kun å gi tillatelse til deler av 

tiltaket.  

 

 

Til orientering kan nevnes at saksbehandler, Heidi Skagnæs, vil være i permisjon frem til 14. august og 

er ikke tilgjengelig for spørsmål i denne perioden. Det bes om at eventuelle spørsmål rettes 
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avdelingsleder byggesak, Arne Hellum, som kan treffes på tlf: 409 00 156 eller epost 

arne.hellum@ringerike.kommune.no  

 

 

 

 

Med hilsen   

    

Arne Hellum   

avdelingsleder byggesak   

  Heidi Skagnæs 

  saksbehandler 

  heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no  

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Vedlegg til byggesøknad- Redegiørelse- F 1 -8

Averóva- Hevi ng av terrens oå flom utsatt innmark oe åker oå del av

enr. 1 bnr.42 os snr. 1 bnr. 39 i Rinee kommune

lnnledning/ oppsummering:

Grunneier Henrik Basberg (gnr.1 bnr.42) f¡kk ¡ 2007 tillatelse til nydyrking med oppfi¡lling av et areal

på ca. 14 daa. Arealet var en del av et eldre uttaksområde for myr. Markedet for tilgang på

innfyllingsmasser var imidlertid ikke slik at prosjektet kunne giennomføres på det tidspunktet, og de

etterfølgende årene.

Fornyet godkjenning ble gitt i 2012, med hjemmel i nydyrkingsforskriften 54 og nå for oppfylling og

nydyrking av et areal på ca. 28 daa, og innfyllingen startet våren 2013, med Hagen Gjenvinning AS

som tiltakshaver og ansvarlig for gjennomføringen. Det er inngått avtale mellom grunneier og

tiltakshaver om prosjektet gjennomføring og fremdrift.

Etter en befaring mellom grunneier og kommunen ble det ijanuar 2014 foretatt en oppmåling av

arealene som da viste seg å være ca. 70 daa, inklusive arealene som var benyttet til mellomlagring av

avdeknings massene. Senere i februar 2014 ble det søkt om innfylling av 80-10@0 m3 på dette ca. 70

daa store arealet. Dette området vil i den videre prosessen i denne saken bli omtalt som område 1.

FigurT- Omrãde 1 og 2 (Justert etter merknod fro Lors Strond)

I

Dokid:
1 7040983
(1 4t1 842-23)
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I 201.1 fikk grunneier (gn11 bnr.42) godkjent flere områder for overflatedyrking som ble benyttet til
beitearealer.

Et av disse områdene, en stripe på ca. 5-6 daa langs innkjøringsveien til gården, ble deretter også

oppfylt i forbindelse med omlegging av veien til gården. Dette arealet rommer et innf,illingsvolum på

ca. 7-8000 ffi3, oB er idenne saken omtalt som område 2.

I søknaden av februar 20L4 ble det også søkt om innfyllingen av område 2. Det ble avholdt 2

nabomøter, saken var til uttafelse hos folkesmannen samt at det ble avholdt flere møter med

kommunen, det siste i november 2014. For 6vrig ble det i 2014 og 2015 jobbet med utbedring av den

kommunale veien og prosesser rundt tillatelse til bruk av knust betong til forsterkning av veien.

Våren og høsten 2O!5 var det dialog mellom kommunen og tiltakshaver/planlegger om fremdriften i

saken. Kommunen krevde som uttrykt i tidligere møter, en fullstendig byggemelding i henhold til
Plan- og bygningslovens bestemmelser, og en separat søknad om dispensasjon fra forbudet mot
tiltak i 100- meters beltet som ville bli behandlet parallelt med byggesøknaden. Det er pr dato innfylt
totalt i område L ca. L08000m3, og iområde 2 ca.8000m3, tilsammen ca. 116000m3 + ca. 80OOm3

som har gått med til forsterkninger på veien. Alle volum er angitt i anbralrt m3 (komprimert)

Område 1

Område L består nå av arealet på totalt ca. 70 daa.

Det er planlagt oppfyllíng til en stØrste hpyde på 1,7 m, slakt skrånende ut mot eksisterende terreng.

Området er kartlagt med drone og oppfollingen er vist på vedlagte kart, figur 2. Myras varierende

dybde er årsaken til at det har vært og fortsatt er vært vanskel¡g å forutsi eksakt innfollingsvolum.

Siste beregninger etter kartleggingen utført av Maskinstyring Æ, oB stipulerte myrdybder, viser at

totalvolumet vil bli ca. L55000m3(22oomr I daa) masse.

2

FÍgur 2- Prosjektert oppfylling av område 7
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Ärsaken til den ønskede utvidelsen av innñTllingsarealene i område 1 er at dette området ligger så

lavt at det ikke er mulig å få nødvendig fall for en tilfredsstillende drenering av området.

Det er etablert sedimenteringsbasseng for avrenningen fra området.

48000m3 matjord som skaltilbakeføres ffllingen som topplag på ca. 60 cm, ligger også mellomlagret
på dette arealet. Dette topplaget blir lagt ut med GPS styrt maskin. Området har egen adkomst fra
gardsveien.

Avstand tilTyrifjorden vil ikke bli mindre enn 50m, og vegetasjonsskjermen mot Tyrifjorden skal ikke

berøres.

Område 2

I område 2 er det som tidligere nevn fylt inn ca. 8000m3(1333 m3/ daa). Området ble før innfollingen

benyttet til overflate dyrket beiteområde, som ble lagt under vann når elva steg over

normalvannstand.

Figur 3- Omrãde 2 fgr oppfylling, sett fro nord

Etter oppfiTllingen benyttes arealet til grasproduksjon og beiteareal. Oppfyllingen har vært wært
vellykket og gir nå en god avling/avkastning.

Det er etablert et sedimenteringsbasseng lengst Øst på arealet før utlØp til elva.

Figur 4- Område 2 etter oppfylling, sett fro sgr

3
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Område 3 oe 4

Område 3 og 4 er nye områder som søkes oppfylt med masser. Områdene hadde samme status som

område 2, omrâder som er godkjent overflatedyrket og som blir benyttet til beiteområder. Det gode

resultatet og de gode erfaringene fra oppfyllingen av område 2, i¡ør at en nå også ønsker å løfte

disse arealene til samme nivå som det Øvrige landbruksarealet. Områdene har et totalareal på ca. L5

daa og vil gi et stort bidrag til gårdens grasproduksjon samt bedret kvaliteten som beiteareal.

lnnfyllingsvolumet vil kunne bli ca. 25-300@m3, (ca. 1900 m3/ daa). lnnfylling av område 4 skjer i

samarbeid med nabo grunneier Ole Halvor Jøta, gnr. 1 bnr. 39. Det er inngått avtale mellom

grunneierne vedr denne delen av prosjektet.

Den naturlige vegetasjonen mellom områdene víl bli bevart og sedimenterings basseng vil bli etablert

for begge områdene.

4
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Figurí- Område 3 og 4

Figur6- Område 3,syd pâ området ved elvo, mot nord
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FigurT- Omrãde 3, syd på omrûdet, mot nord

Figur 8- vegetosjon mellom omrãde 3 og 4, mot syd

Figur 9- Omrãde 4, mot syd

Vurderíng av konsekvenser og avbøtende tiltak

Trafikk/ lnnfyllíngsvolum/ driftsle ngdel z

Når det gjelder forholdet tíl naboer så er det i hovedsak trafikken på den kommunale veien som har

vært det største ankepunktet. Trafikkbelastningen i årene fremover vil være avhengig av frekvensen

(antall kjøretøVerl pr dag og anleggstidens lengde. Det er giort utbedringer på veien iform av

breddeutvidelser og forsterkning som har hevet akseltrykket til 10 tonn. Det er også etablert

5
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møteplasser på det smaleste partiet av veien. Hastigheten på veien er 40 km/t med ytterligere

fartsreduksjon til 20 km/t på den nedre delen av veien, se figur 9.

Figur 10- Øvre del av Averøyveien, mot nord

FigurTT- Nedre det ov Averøyveien (på det smaleste), mot nord

Det totale stipulerte innñTllingsvolum vilfor alle de fire områdene være pã ca. L91000 m3.

Fordelt slik mellom områdene:

De fem síste årene er det igjennomsnitt kjørt ¡nn 24000m3pr. år. Med samme fremtidige

innfyllingsvolum pr. år vil prosjektet være avsluttet inne 3 år, men av erfaring vet en at dette kan gå

både fortere eller ta lengre tid, avhengig av masset¡lgangen.

Da hver bil med henger tar 16m3 pr tw, betyr det ca.47OO biler/turer for å frakte inn reswolumet.

6
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Område Tot volum i

m3

lnnfylt m3 Rest volum m3 Areal m2 Økning
produktivt
areal Y"

L 155000 108000 470@ 70000 tL%
2 8000 8000 0 6000 O-9Vo

3 8000 0 8000 5000 O.8Yo

4 20000 0 20000 1_0000 t.5Yo

Totalt 191000 108000 7s000 91000 14,zyo



r-t

Over tre år betyr det ca. 1-600 biler pr år, fordelt over 240 arbeidsdager gir det 6,5 biler, eller 13

passeringer pr. dag. I praksis blir bildet vesentlig annerledes, med mer trafikk når prosjektene som

genererer massene pâgär, og tilsvarende stille når det ikke er tilgang på masser.

Avbøtende tiltak:

Det ínngått avtale med Ringerike kommune om vedlikehold av den kommunale veien.

Det er foretatt utbedringer og forsterkninger på veien.

Det er opparbeidet møteplasser etter behov.

Fartsgrensen på veien er 40 km/t- 20 km/t.

Kjøretidene er fastlagt til:

Mandag- torsdag kl. 07.00-19.00. Fredag 07.00- L3.00. lngen ktøringlørdag, søndag og helligdager

Naturmangfold:

Cowi har utarbeidet egen temarapport for naturmangfold. Rapporten er fra desember 2016 og er en

vurdering av søkte tiltak i hh til Naturmangfoldloven kap ll.

Rapporten konklusjon er:

<Det er gjort en vurdering ov naturmongfoldet i plonområdet hosert pö offentlig tilgiengelig

kunnskap, opplysninger som er fromkommet i sømtale med oppdrogsgiver og ved beforing.

Kunnskapsqrunnloget vurderes som tilstrekkelig for vurdering ov virkningene ov tiltokene. COWI

vurderer ot tiltakene ikke vil være í konflikt forvoltningsmàlet for noturtyper og økosystemer gitt i
noturmøngfoldloven ê 4 eller Íorvøltningsmålet Íor ofter i noturmongfoldloven 5 5. Denne

vurderingen gjelder under forutsetning av ot det settes en 5 m bred buffersone mot elvo i område 3>

Avbøtende tiltak:

Det avsettes en 5 m bred buffersone mot elva i område 3

Forurensning:

Massene som kommer til Averøya er kontrollert i den kommunen de kommer fra, i forbindelse med

at det er g¡tt Ígangsetting tillatelse for arbeidet/prosjektet som genererer massene. Om massene er

lettere forurenset må de leveres til mottak som er godkjent for slike masser, for eksempel Lindum.

Tiltakshaver krever skriftlig dokumentasjon på massenes kvalitet før de mottas på Averøya.

Massene blir så underlagt en visuell kontroll når det kommer til Averfya, og før det blir utplanert.

Det er laget sedimenteringsdammerfor avrenning fra oppfyllingsområdene tog2. Tilsvarende

dammer víl også bli etablert for områdene 3 og 4

Avbøtende tiltak:

Det etableres sedimenteringsdammer i områdene 3 og 4.

Friluftsliv:

Området mellom RØsholmstranda og reservatet er et ofte brukt tur/friluftsområde. Det er tilrettelagt

for gående med utgangspunkt i parkeringsplassen på Røsholmstranda. Disse stiene blir ikke berørt av

prosjektet. Vegetasjonsbeltet mellom Tyrifjorden og område 1 blír heller ikke berørt.

Utplanering av massene:

Det er viktig for den fremtidige jordbruksdriften på de oppfylte massene at områdene er godt og

riktig planert. Dette gjelder spesielt område I som i tillegg til å være stort også ligger midt inne på et

større sammenhengende åkerlandskap. Her blir det derfor benyttet GPS styrt utlegging av massene

for å sikre riktig fall i de ønskede retninger. Tidligere avtatt matjord som nå ligger i mellomlager (ca-

480OOm3) víl etter endt oppfylling bli tilbakeføn området i et ca. 60 cm tykt lag. Områdene 3 og 4 er

7
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planlagt oppfylt slik at de tilpasses eksisterende terreng med nødvendig fall. Områdene blir grøftet

og drenert.

Plankrav og dispensasioner

Området Averøya omfattes íkke av det generelle plankravet i kommuneplanen.

Ringerike kommune har også en praksis at de ikke krever reguleringsplan i slik saker som dette med

mindre de oppnår noe i reguleringsplanprosessen som de ikke kan fanges opp av en byggesak.

Tiltakshaver mener at den dokumentasjon og utredning som er fremsatt i denne byggesaken

tilfredsstiller kommunens krav til dokumentasjon og avklaringer som er tilfredsstillende for å
gjennomf6re tiltaket.

I kommuneplanen er Aver6ya regulert til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), hvor det er
forbud mot bygge- og anleggstíltak som ikke er en del av stedbunden næring.

Averøya gård driver i dag med kornproduksjon, grønnsaksproduksjon og kjøttproduksjon fra storfe av

Hereford rasen. Produksjonen skjer på et 640 daa stort areal. De sØkte oppfyllingene representerer

en areaf Økning på ca. 90 daa. Foruten en økning av effektivt driftsareal, med de positive Økonomiske
konsekvenser det har, er også oppfollingene med på å redusere avlingstap på den delen av arealene

som før oppñ¡llingene i kortere og lengre perioder ble satt under vann pä grunn av flom.

Uten tilgangen på masser og tillatelse til å gjennomføre prosjektet, vil ikke denne verdiøkningen og

dette samfunnsnytt¡ge tiltak kunne gjennomføres. Aver6y gård vil etter gjennomføring av tiltaket Øke

s¡tt driftsareal fra 640 daa til 730 daa, en Økning pä L4%. (Område 1 gir en arealøkning pâ t7%,
område 2-O.9 yo, område 3- O.8% og område 4- L.syol Søkte prosjekt er derfor i aller høyeste grad et

tiltak som styrker den stedbundne jordbruksaktiviteten på eiendommen, og på denne bakgrunn

anses det ikke å være nødvendig å søke dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsens 52.1.

For å kunne giennomføre tiltaket må det imidlertid gis dispensasjon fra kravet om tiltak innenfor 100-

meter beltetfra Tyrifjorden/vassdrag. Store deler lca.2O-25%l av de produktive jordarealene på

Aver¿ya gård ligger allerede innenfor dette lO0-meters beltet. For å kunne få t¡l den sØkte positive

utvidelsen for gården er det nødvendig at det gis dispensasjon. Rapporten fra Cowi konkluderer med

at tiltaket er innenfor Naturmangfoldlovens krav i både 54 oS 5S.

Det fremmes på denne bakgrunn en egen søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om forbud

mot gjennomføring av tiltaket i 100 meters beltet til Tyrifjorden. Se egen sØknad.

Sundvollen 17.3.2Ot7
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Ringerike kommune

Byggesak

3500 Hønefoss

SØknad om hevins av terreng på innmark oe åker oå del av

Dokid:
1 7040988
(1 4t1 842-23)
Følgeskrivgnr.l bnr. 42 og 39 i Ringerike kommune.

På vegne av tiltakshaver Hagen Gjenvinning AS, søkes det om tillatelse til ovennevnte tiltak.

Det fremmes også egen søknad om dispensasjon fra forbudet mot tiltak innenfor 100-

meters- beltet til Tyrifjorden.

I forbindelse med nabovarslingen for tiltaket, ble det den 24. mars holdt informasjonsmøte

om tiltaket og den utredning som er laget i den forbindelse. Det møtte 14 personer på

informasjonsmøtet.

Ved nabovarsel fristens utlØp var det innkommet tre merknader/protester; fra Tore Olsen,

Lars Strand og en fellesmerknad underskrevet av (1 1-L3) personer/ eiendommer.

Merknadene:
Tore Olsen peker på at grensemerker iforbindelse med etablering av en anleggsvei er blitt

borte, sa mt andre anleggsrelaterte problemstilli nger.

Kommentar:

Dette er tatt opp med Olsen og vil bli ordnet for Hagen Gjenvinnings regning.

Lars Strand mener at fyllingsarealet i område 2 er større enn vist på kartet, samt at han ikke

kan se at det er etablert sed¡menteringsbasseng på området. Han stiller også spørsmål om

hvorvidt det er fylt inn masser utenfor godkjente områder, om Cowi utredningen gir et r¡ktig

bilde av forholdene på grunn av tidspunktet på året den er gjennomføn på, og det forhold at

område 2 allerede er oppflilt.

Kommentar:

Det er riktig som bemerket av Strand at område 2 strekker seg lengre nord mot gnr.1 bnr. 43

enn vist på kartet. Det skyldes undertegnedes manglende detaljkunnskap, som ikke har vært

god nok. Volumet som er fylt inn i dette området er imidlertid riktig og det samme som

oppgitt i utredningen.

Det tidligere godkjente innfyllingsarealet er på 28 daa. Området som til nå er benyttet til

innfylling av masser er på ca. 60 daa. lforbindelse med søkeprosessen i 2014 ble arealet

utvidet til 70 daa etter befaring og oppmäling av kommunen. Dette arealet ble også både

muntlig og skriftlig kommunisert til kommunen (landbrukskontoret og byggesak). Denne

søkeprosessen stoppet imidlertid opp 2O14/2015, vesentlig på grunn av at fokus ble rettet

mot <problemerD med vegutbedringen og bruk av knust betong som byggemateriale.

Ärsaken til utvidelsen av arealet, var at en måtte få til overhøyder på noen områder for å få

til en normal avrenning fra dette store arealet. Overhøyden ble beregnet til å måtte være på

1,7 meter for å få det ønskede fallet for avrenning av overflatevann. Området nord for de

godkjente 28 daa hadde også vært prøvd drenert på eksisterende nivå uten hell på grunn av



at arealene lå for laW i forhold til resipienten. Det var også av den grunn nødvendig å få
hevet arealet nord for de godkjente 28 daa. Disse forholdene førte til at det var en
forståelse/aksept for at arealutvidelsen var nødvendig for å få til det ønskede resultatet av
prosjektet.

Slik jeg har forstått Cowi rapporten, basert dens denne fremstilling, og de samtaler jeg har
hatt med de som utarbeidet rapporten, og på befaringen i området sist høst, er at de
vurderte grunnlagsmaterialet som godt nok.

De hadde tilgang til tidligere artsregistreringer fra områdene, de befarte områdene 3 og 4 og
restarealene i område 2. De kjente til at både område 2,3 og4 var godkjent for
overflatedyrking og ble brukt som beiteareal, med de konsekvenser det har for
naturmangfoldet. Se vedlagte rapport.

Strand stiller også spørsmål om forholdet løse masser og komprimerte masser. Som nevnt i

utredningen har vi valgt å bare bruke komprimerte masser. Da også det volum som bilene
frakter inn er i komprimerte masser (16 m3 pr lass i stedet for 22 m3løse masser).

En felles merknad/protest fra (11-13)oppsittere langs veien (kommunal og privat) ned til
AverØya, er i hovedsak opptatt av forholdene knyttet til transport, vedlikehold,
trafikksikkerhet, støv, støy og etterbruk av veien.

Kommentar:

I iuli 20L4 ble det inngått avtale med Ringerike kommune om utbedring, drift og vedlikehold
av veistrekningen. Hagen Gjenvinning AS har brukt ca. kr. 500.000. - på oppgradering av

veien, og den vedlikeholdes i henhold tilavtalen. Det er ikke mottatt klager på forhold
knyttet til avtalens innhold. Ríngerike kommune v/ vegansvarlig avtalepart er invitert til en

befaring og prat om saken.

Når det gjelder hastigheten på veien er den satt til 40 km/t i den øvre delen og <20 km/t> í

den nedre delen. Tiltakshaver og grunneier har gjentatte ganger anmodet de som står for
transporten å respektere disse hastighetene, men har utover det ingen mulighet til å

gjen nomføre y[terligere t¡lta k.

Støv er et problem som forsøkes løst med salting, som på andre veier av tilsvarende
standard. For mye eller for l¡te v¡l alltid kunne være en vurdering og har ulike konsekvenser.

Transport av masser utenom fastsatte tider skal ikke forekomme, men det kan av og til være
vanskelig/ umulig å forutsi tiden det tar å komme seg fra Oslo/ Bærum til AverØya. Kø og
trafikkuhell har en ingen garantier mot, og kommer en frem til Ringerike noe forsinket så må

nØdvend igvis lasset tømmes.

Kjøring med egne biler utenom fastsatte tidspunkt har forekommet i forbindelse med

oppgradering/ arbeider med å utbedre veien, og ikke i tilknytning til inntransport av masser.

Massene som kommer til AverØya er kontrollert i den kommunen de kommer fra, i

forbindelse med at det er gitt igangsettings tillatelse for arbeidet/prosjektet som genererer

mâssene. Om massene er lettere forurenset, må de leveres til mottak som er godkjent for
slike masser, for eksempel Lindum.

Tiltakshaver krever skriftlig dokumentasjon på massenes kvalitet før de mottas på Averøya.



Massene blir så underlagt en visuell kontroll når det kommer til Averøya, ogfør det blir ut-
planert. Denne kontrollen blir nå ytterligere skjerpet for å unngå at rester av betong, asfalt

og plast ikke blir utplanert på arealene.

Vedlagt oversendes komplett sØknad om byggetillatelse med vedlegg.

Sundvollen LL.s.2OL7

GuniConsult

Á/)'1 , *
Vedlegg: Komplett byggesøknad med vedlegg

Kommentarer/merknader til søknaden

Tema rapport n atu rmangfold- Cowi
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Ringerike kommune, byggesak.

SØknad om dispensasjon fra forbudet mot tiltak innenfor 1 00

meters beltet til Tyrifiorden.

I forbindelse med pågående og s6kte tiltak for heving av terreng på flomutsatte områder på

bnr.42 og 39 i Ringerike kommune, Averøya gård, søkes det om dispensasjon fra forbudet mot tiltak
in ne nfor 100- mete rs be ltet til Tyrifjorden/va ssd ra g.

AverøVa gård ligger <omringet> av Tyrifjorden og Storelva på <alle> sider

L

Dokid:
1 7040980
(1 4t1 842-23)
Søknad om dispensasjon
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Ca. 20- 25% av gårdens areal ligger i lOO-meters beltet og de søkte tiltak for å heve terrenget på

flomutsatte områder berører alle l0O-meters beltet, område 2 og 4 mins! område 1 noe mer og
område3isinhelhet.
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1 ln n led ning

I forbindelse med terrengheving av flomutsatte åkerareal på gården Averøya ved

Tyrifjorden i Ringerike kommune har COWI AS blitt engasjert til å utrede hvordan

naturmangfoldet påvirkes av tiltaket.

Gården har produksjonsareal som ligger til dels i flomsonen for vassdraget.

Vårflommen har svært stort skadepotensiale og kan medføre alvorlige avlingstap

Arealet som helhet er i gjeldende kommuneplan avsatt til landbruksformål
(Komm uneplan for Ringerike kom m une 2007 -20 1 9).

COWI har undersøkt naturmangfold som kan bli berørt av tiltaket og beskrevet

eventuelle virkninger. Denne rapporten sammenfatter COWI sine vurderinger.

Oppdragsgiver for rapporten er Hagen Gjenvinning AS. Kontaktperson er Gunnar
Nilsen. Grunneiger er Henrik Basberg. Grlbr: 1 142, 1 146, 1 139.

Spørsmåltilrapporten kan reftes til COWI ved Kristin Moldestad

Oslo, desember 201 6
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2 Metode
lnformasjon om naturmangfold er basert på eksisterende kunnskap hentet fra de
nasjonale basene naturbase.no, artskart.no, vann-nett.no og N GUs løsmassekart
november 201 6. lnformasjon er også innhentet fra tiltakshaver. Tiltaksområdet er
også befart av planteviter Kristin Moldestad og biolog Karl Otto Mikkelsen den
1 1 .1 1 .201 6.

Det er lagt vekt på å beskrive verdifullt naturmangfold som kan bli påvirket av
tiltaket. Viktige forekomster avgrenses og verdivurderes etter nasjonal metodikk jfr
DN Håndbok 1 1 ,1 3 og 1 5.

Med begrepet "verdifullt naturmangfold" menes rødlistede naturtyper og arter og
viktige naturtyper i henhold til miljødirektoratet sin håndbok (D N håndbok 1 3).
Viktige er også arter og naturtyper som Norge har et særlig ansvar for og det er
knyttet internasjonale forpliktelser til. Andre eksempler på verdifullt naturmangfold
kan være særegne landskap, vannforekomster og geologiske forekomster. Nært
assosiert med temaet er også fremmede arter som representerer en fare for
stedegent natu rman gfold, såkalte "svartel istearter".

Leveområder for flora og fauna som er livskraftige i Norge er ikke en del av det
verdifulle naturmangfoldet. Endringer som påvirker livskraftig flora og fauna
vurderes ikke å påvirke forvaltningsmålene for økosystemer, arter eller naturtyper
jf. naturmangfoldlovens SS 4-5 og ansees i denne sammenhengen ikke som
vesentlige.

Vurdering av planens virkning er basert på kunnskap om de lokale forholdene,
samtale med tiltakshaver og faglig skjønn.

Virkninger av et tiltak er vurdert langs en trinnløs skala som spenner fra ingen
påvirkning til tap/ødeleggelse av en forekomst. Det blir belyst om påvirkninger vil
være varige eller reversible.

Vurderingene som er gjort ihht naturmangfoldlovens kap 2 er utførte i samsvar
med veilederen "Naturmangfoldloven kapittel ll Alminnelige bestemmelser om
bærekraftig bruk" (Klima og miljødepartementet 201 6).

htþ://prcjects æwiportal ærl/ps/4091667/Documenls/o3 Posþktdokument6r/lomaGppod n€tumangfold 12-20'16 docx
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3 Beskrivelse av tiltaket
Gården Averøya ligger på Averøya som er en halvøy mellom Tyrifjorden og

Storelvas utløp, se figur 3-1 .

Tiltaket omfatter terrengheving på åker på tre separate arealer, område 1 , 3 og 4

og område 2hvor terrenget er hevet. Område 3 og 4 benyttes i dag til beite og blir

tidvis oversvømt. På område 1 søkes det om å heve et areal med lavtliggende åker
i tilknytning til et areal hvor det foreligger tillatelse til terrengendring fra 2006. En

oversikt over beliggenheten til områdene er vist i (Figur 3-2). Alle områdene ligger i

sin helhet i LN F-område, se figur 3-3.
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Figur 1 1 Averøyas beliggenhet ved utløpet av Storelva. Kañgrunnlaget er hentet fra Naturbase.

lllustrasjon: COWI AS
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Figur 3-2 Oversikt over de fire omrâdene der det planlegges (1 , 3 og 4) / er gjennomføt
tenenghevning (2). Blà sirkel ved omràde 1 indikerer omrâde hvor det er godkjent oppfylling.

Kaftgrunnlaget er hentet fra Naturbase. lllustrasjon: COW AS

htþJ/prcjôcts.æwlportalørÍps/409t6ô7/Docum6ntd03Prcsj6ktdokum€nter/T€maEpportnalumangfold l2-2016.docx
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Figur 3-3 Utsnitt av kommuneplankart. Klde: Ringerike kommune
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4 Dagens situasjon

4. 1 Naturgrunnlag
Averøya ligger på en flat, lavtliggende halvøy mellom Storelvas utløp og

Tyrifjorden, i elvas os-område. Området ligger på fluvial sand, se løsmassekart i

figur 4-1 . Averøya er et gammelt deltaområde. Tiltaksområdene er i dag

dyrkamark (åker) i aktiv drift som grenser mot Storelva og Tyrifjorden. Averøya

ligger lavt over Tyrifjordens vannspeil og det er flomutsatt. Kanten mot elva er
delvis steinsatt.

Figur 4-1 Løsmassekart. NGU.no søk 1 2-2016.

4. 2 Naturtypelokaliteter
Det er ingen naturtypelokaliteter innenfor planområdet. To viktige

naturtypelokaliteter grenser til gården, dette er Averøya naturreservat BN00007288

i sør som er et deltaområde og Storelva i øst (BN 00007355) som er registrert som
"Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti".

fl

È

Figur 4-2 registrerte naturtyper ved Averøya. KIde Naturbase

htþ://prcjocts æw¡portâl æm/psy'Aog'16ô7/Docum€nts/03 PÞsjoktdokum€nt€r/T6maEpport naturm6nglold '12-2016 doax
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Terrengheving er aktuelt på område 1 - 4. Områdene er befart og registrert for å

finne ut om det er aktuelle å kartfestet som naturtypelokaliteter. Det ble ikke funnet

naturtypelokaliteter innenfor arealene til område 1 - 4. Kort beskrivelse av

områdene følger punktvis under:

Område I er en utvidelse av et areal som tidligere er godkjent utfylt. De arealet

som er godkjent for utfylling ser ut til å være et eldre toMak som nå er vannfylt.

ToMaket omtales ikke her. Det omkringliggende området som omfattes av ny

søknad er et lavereliggende areal som preges av høy markfuktighet. Det er ikke

aktuelt å avgrense som naturtypelokalitet men overlapper med leveområde for
rødlistede fuglearter.

Figur 4-3 Område 1 er areal som skal fylles opp og benyttes til dyrket areal.

Område 2 er en tidligere terrengforsenkning som allerede var gjenfylt på

befaringstidspunktet. Denne forsenkningen blir her beskrevet som den antakelig

har vært før utfyllingen. Beskrivelsen baseres på informasjon fra grunneier og på

informasjon fra befaringen hvor tilstanden på "urørte" restarealer ble vurdert.

Forsenkningen har en form og et tverrsnitt som indikerer at den er en

menneskeskapt kanal. Kanalen har hatt høyere markfuktighet, åpent vann og et

annet vegetasjonsdekke enn det som finnes i åkerlandet omkring. Slik variasjon

kan gi grunnlag for et større naturmangfold sammenliknet med et åkerlandskap

uten denne variasjonen. Terrengformen har ikke vært kartlagt som noen

naturtypelokalitet men den kan ha hatt en lokal betydning som leveområde for fugl

og som korridor for viltarter som for eksempel rådyr. Området er ikke aktuelt å

avgrense som naturtypelokalitet.

htÞ://prciæts @wlpo¡tal.@m/po/409't 667/Documents/03 PrcsjeKdokumøtor/T€maEpportnatumangfold l2-2016 docx
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Figur 4-4 Skràning fra omràde 2 mot naboeiendom.

Område 3 grenser til Storelva og den registrerte naturtypelokaliteten. Området er i

dag et innmarksbeite. Vegetasjonsdekket indikerer at beitet er gjødsla. Arealet har
et artsfattig, gjødselpåvirka plantedekke og er ikke aktuelt å avgrense som viktig

naturtypelokalitet. Nærheten til Storelva er imidlertid viktig og gir føringer for
terrenginn grepet i området.

Figur 4-5 Deler av omràde 3 Kulturbeite.

Område 4 er en forsenkning i terrenget, trolig deler av et tidligere elveløp. Arealet

er i dag et delvis tresatt kulturbeite. Arealet har et artsfattig, gjødselpåvirka

plantedekke og er ikke aktuelt å avgrense som viktig naturtypelokalitet.



C{)\/VI
AVERøYA, HEVING AV TERRENG PA FLOMUTSATT AKER 2OI6 '11

Figur 4-6 Omràde 4. Kulturbeite med enkeltstàende trær.

4.3 Artsforekomster
På vestre side av Averøya er registrert som leveområde for dvergsnipe (LC),

sivhauk (VU) og hønsehauk (NT). Det foreligger både eldre og nyere registeringer i

artsdatabanken og naturbase. Området blir benyttet som både leveområde og

næringssøk. Området vises i figur 4-7.

Påviste svartelistearter er kanadagullris (SE), vasspest (SE) og rødhyll (Hl)
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Figur 4-7 Leveomràde for sivhauk (VU), dvergsnipe (LC) og hønsehauk (NT) markeft med
gulskravur. Alle artene er observert pâ næringssøk (naturbase, funn dateñ 09-2016).
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4. 4 Vannforekomster
Tiltaksområdet ligger ved Storelva, registrert i Vann-nett som 01 2-274-R Storelva.
Økologisk tilstand er satt til moderat og elva er påvirket av flomvern og vannuttak.
Tyrifjorden omtales som verneområde under avsnitt 4.5

4. 5 Verneområder
Det finnes to verneområder som grenser til Averøya gård og et reservat nord for
gården. lngen av reservatene grenser til områdene som er planlagt for oppfylling

Av ercy a naturreservat (W000008 I 2)

Naturreservatet omfatter elveutløp et til Storelva og ferskvannsdelta med

sandøyer, banker og gruntområder, samt den lave halvøya Averøya med gamle

elveløp. Det er en del av større våtmarkssystem i nordenden av Tyrifjorden. Har
særlig stor betydning som trekkrasteplass for våtmarksfugl. Ramsarområde fra og

med 1 996. Verneformålet er å bevare et rikt og variert våtmarksområde som har
stor verdi for våtmarksfugl, særlig i trekktiden.

Tyrifjorden (01211 41

Tyrifjorden ble vernet i 1 973 (Verneplan for vassdrag). Tyrifjorden er regulert med
en manøvreringshøyde på 1 meter og vernet gjelder ytterligere regulering.

Synneren naturreservat (W00000898)
Meandersjø (kroksjø) avsnørt fra Storelva. Den ligger nord for Storelva i Ringerike
kommune. Naturlig næringsrik innsjø, men mindre gjengrodd enn Juveren. Del av
større våtmarkssystem i nordenden av Tyrifjorden. Ramsarområde siden 1 996.

fYRIFJORDEN WRNEPW

fYrltøùn

t¡¡

t)

n
Figur 4-8 Averøya naturreseruat er nord for Averøya gård Synneren Naturreservat er en kroksjø

og l¡gger nord for gården. Hele Tyrifjorden er vernet og vernegrensen er pà vestsiden av Averøya.

Kilde: Naturbase



4.6 Andre viktige forekomster
Det er ikke påvist verdifulle geotoper eller andre viktige forekomster i tilknytning til

tiltakene.
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5 Virkninger og forslag til avbøtende tiltak
Dette kapittelet omhandler virkninger av tiltaket på naturmangfoldet og gir forslag til

avbøtende tiltak for hvert av områdene hvor det er planlagt terrengendringer.

5. 1 Område 1

På dette arealet er det planlagt terrengheving for å redusere risiko for
oversvømmelse ved flom. Området er direkte tilknyttet et område hvor
terrengheving er godkjent tidligere.

Det er registrert verdifulle artsforekomster med leveområde som overlapper
arealet. Det tidligere godkjente arealet for oppfylling består delvis av tidligere
torvtak med åpent vann/vannmettet areal som kan ha betydning for flere fuglearter

Virkning av terrengheving: Virkningen av terrengheving i dette arealet vurderes

som liten og det antas at fugler med leveområde her også vil benytte fremtidig åker
som leveområde.

Forslag til avbøtende tiltak: Avbøtende tiltak er ikke nødvendig for
naturmangfoldet.

5. 2 Område 2
Terrenget innenfor område 2 er hevet. Virkningene vurdert utfra de
naturmangfoldverdier som var på stedet før inngrepet.

Tiltaket omfatter gjenfylling av en relativt rettlinjet forsenkning i terrenget. Formen
på denne forsenkningen tyder på at den er en menneskeskapt kanal eller
dreneringsgrøft. Kanalen har trolig hatt et mer eller mindre permanent vannspeil i

bunn hvor størrelsen på vanndekket areal har vært direkte styrt av vannstanden i

elva. Etter flybilder å dømme har sidekantene vært bevokst med lauvtrær og kratt.

Denne terrengformen har gitt variasjon i et ellers ensartet åkerland. Her har det
vært høyere markfuktighet, åpent vann og annet vegetasjonsdekke enn det som
finnes i åkerlandet omkring. Slik variasjon kan gi grunnlag for et større
naturmangfold sammenliknet med et åkerlandskap uten denne variasjonen.
Terrengformen har ikke vært kartlagt som noen naturtypelokalitet men den kan ha

hatt en lokal betydning, ikke minst som leveområde for fugl og som korridor for
viltarter som for eksempel rådyr.

Virkning av terrengheving: Ved delvis gjenfylling av denne kanalen har deler av
naturvariasjonen gått tapt. Dette har liten negativ betydning for naturmangfoldet
lokalt.

Forslag til avbøtende tiltak: Avbøtende tiltak er ikke nødvendig for
naturmangfoldet.
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5. 3 Område 3

På område 3 er det planlagt terrengheving og endring av arealbruk fra kulturbeite
til åker. Strandsonen langs området grenser til Storelva som er registrert som
svært viktig naturtypelokalitet. I faktaarket for naturtypelokaliteten er det framhevet
at hogst og forebyggingstiltak langs elva bør unngås (Naturbase).

Dagens strandsone på tiltaksområdet er tidligere delvis steinsatt. Området er i dag
et kulturbeite som delvis er tresatt med gråor som viktigste treslag.

Virkning av terrengheving: Heving av terrenget og utvidelse av åker helt til

eksisterende elvekant vil gi negativ påvirkning på naturmangfold i Storelva.
Terrenginngrep i elvekanten vil medføre et mer ensartet kantsone.

Forslag til avbøtende tiltak: Virkningene vil reduseres vesentlig dersom det
settes igjen en 5 m bred sone mot elva. 5 meter vil være tilstrekkelig for å bevare
en buffer mellom naturtypen og jordekant.

5. 4 Område 4
På område 4 er det planlagt heving av terreng mellom eksisterende åker og

Storelva. Arealbruken er i dag gjødsla beite. Framtidig arealbruk vil være åker

Virkning av terrengheving: Området har triviell natur og virkningene vurderes
ikke som vesentlige.

Forslag til avbøtende tiltak: Avbøtende tiltak er ikke nødvendig for
naturmangfoldet.

5. 5 Andre forhold
Dersom avgravd dyrka jord lagres over tid er dette gunstige voksesteder for
svartelistearter som blant annet kanadagullris. Massehåndtering hvor bar jord og

"restarealer" blir liggende og gro igjen bør unngås.
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6 Forslagstillers vurdering av tiltaket ¡ hht
naturmangfoldlovens kap I l.

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven SS I - 1 2 skal legges til grunn

ved utøvelse av offentlig myndighet for å vurdere om tiltakene kan gjennomføres.

Lovens formål er: ".... at naturen med dens biologiske, landskapsmessþe og
geologìske mangfold og økologiske prosesser fa s vare pâ ved bærekraftig bruk og
vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og
trivsel, nå og i fremtiden, ogsá som grunnlag for samisk kultur."

Forslagstiller har vurdert prosjektet for å se om kravene i SS 8 - 1 2 er ivaretatt.
Den endelige vurderingen om prosjektet tilfredsstiller kravene i naturmangfoldloven
må avgjøres av offentlig myndighet.

Kunnskapsgrunnlaget g8

Kunnskapsgrunnlaget baseres i dette tilfellet på eksisterende informasjon,
innhentet fra nasjonale miljødatabaser som naturbase og vann-nett samt
andre kilder og opplysninger som er framkommet i samtale med søker.
Dataene er supplert med befaring av området. Opplysninger om

artsforekomster og naturtyper vurderes å være oppdaterte. lnformasjon om

tiltaket godt kjent. Tiltaket omfatter heving av terreng på flomutsatt åker og

beítemark. Effekten av tiltaket på naturmangfoldet vurderes å være
tilstrekkelig belyst. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for
vurdering av konsesjonssøknaden.

a Fø¡ e-va¡ prinsippet $9
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for vurdering av
konsesjonssøknaden, og føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til

anvendelse.

Samlet belastning $1 0
Det er i vurderingen foreslått en buffersone på 5 m bredde mot Storelva.
Forutsatt at dette gjennomføres vurderes ikke tiltaket å øke den samlede
belastningen på naturmangfoldet i vesentlig grad. Tiltaket er forøvrig i

samsvar med gjeldende kommuneplan.

Kostnadene ved miljøforringelse $l I
Kostnadene knyttet til gjennomføring av avbøtende tiltak bæres av
tiltakshaver.

M i ljøforsva rl i ge tekn i kker og driftsmetoder $ I 2

Det er forutsatt i vurderingen at tiltakshaver benytter seg av miljøforsvarlige

teknikker og driftsmetoder i gjennomføringen av tiltaket. Lokaliseringen av
tiltakene er innenfor eiendommen på gården.

Forslagstillers samlede vurdering er at tiltaket ikke truer forvaltningsmålet for arter,

økosystemer eller naturtyper i lov om naturmangfold ($$ 4, 5 og23).

a

a
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7 Konklusjon
Det er gjort en vurdering av naturmangfoldet i planområdet basert på offentlig
tilgjengelig kunnskap, opplysninger som er framkommet i samtale med
oppdragsgiver og ved befaring. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for
vurdering av virkningene av tiltakene.

COWI vurderer at tiltakene ikke vil være i konflikt forvaltningsmålet for naturtyper
og økosystemer gitt i naturmangfoldloven $ 4 eller forvaltningsmålet for arter i

naturmangfoldloven $ 5. Denne vurderingen gjelder under forutsetning av at det
settes en 5 m bred buffersone mot elva i område 3.
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I Kilder
Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11

Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kaftlegging av naturtyper -

Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13 2.utgave 2006
(oppdatert 2OO7)

Direktoratet for naturforvaltning 2000. Kartlegging av ferskvannslokaliteter

Kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019

Naturmangfoldloven kapittel I L Veileder. Klima og miljøverndepartementet
2016.

Norgeskart.no
Naturbase.no
Vann-nett.no
NGU.no
Artskart.no

Artsdatabanken:
Norsk rødliste for arter 2015
Norsk rødliste for naturtyper 2011
Fremmede arter i Norge med norsk svarteliste 2012
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RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEPLANBESTEMMELSENE

Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl.) § 20-4 2.ledd fastsettes bestemmelser til
kommuneplanens arealdel. Juridisk bindende best emmelser står i ramme. Øvrig tekst nedenfor
rammene er retningslinjer. Tiltak som ikke er i samsvar med de juridisk bindende
bestemmelsene i rammene, må behandles som dispensasjon eller plansak. Retningslinjene gir
veiledning for kommunens behandling av disse dispensasjonene. Retningslinjene er kun
veiledende og kan ikke brukes som selvstendig begrunnelse for vedtak, men er ment som
klargjøring av hvordan bestemmelsene skal forstås.

§ 1. BYGGEOMRÅDER

§ 1.0 Fellesbestemmelser for alle byggeområder

§ 1.0.1 Plankrav  ( jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav a)

•  Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter.
•  Pbl § 81 omhandler driftsbygninger i landbruket. Disse ligger som regel ikke i

byggeområder, og omfattes derved som regel ikke av plankravet.
•  Mindre byggearbeid, i henhold til pbl § 86a og tiltak som omfattes av forskrift om

saksbehandling og kontroll i byggesaker §5 (tiltak som verken krever søknad eller
melding), omfattes ikke av plankravet.

•  Pbl § 93 gjelder tiltak som krever søknad og tillatelse. Dette omfatter de fleste vanlige
byggetiltak på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder.

•  Følgende tiltak som nevnt i pbl §93 er ikke omfattet av plankravet:
- § 93d: Riving av tiltak som nevnt under § 93a.
- § 93e: Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.

•  Renovasjon vurderes som eget punkt i reguleringsplaner for boliger og hytter.

I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens
§ 81, 86a), 93 a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.
Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse
eller gjennomføring av reguleringsplan:
- Mindre tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende bebyggelse.
- Utvidelse av eksisterende hytter og med ett frittliggende uthus.
- Installasjoner og bygninger som er del av kommunaltekniske anlegg.



§ 1.0.2 Utbyggingsrekkefølge (jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav b)

Generelle bestemmelser:
I byggeområder for bolig kan utbygging ikke finne st ed før følgende forhold er sikret i henhold
til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer;
- tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring.
- trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende.
- skolekapasitet og trafikksikker skolevei.
- lekeareal
- Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn.
- Natur og kultur
- Grunnvann
- Universell utforming

Spesifikke bestemmelser:
ASK
- Før utbygging av fremtidige boligområder på Ask kan tillates utbygd må det:

a) etableres ny avkjøringsvei (samlevei) fra nye boligområder vest for rv. 35. Denne
tilknyttes Fv.173 Sandakerveien,

b) krysset Sandakerveien rv. 35 forbedres,
c) utkjøring fra Aklangveien til rv. 35 ste nges. Ved regulering av samlevei for nye

boligområder søkes det å stenge utkjøringer til riksvei 35. Ny adkomst blir via
Sandakerveien og ovennevnte samlevei.

Breien
- Boligutbygging ved Breien og utbygging av campingpl ass/båthavn kan ikke finne sted før det
er etablert samlevei til riksvei og gang- og sykkelvei til Ask sentrum.
- Ny adkomstvei til Rv 35 og parkeringsløsninger skal være etablert før golfanlegget ved Breien
kan taes i bruk.

EGGEMOEN
Eggemoen leir
- Før det kan gjøres bruksendring eller bygges nytt må det utarbeides reguleringsplan og bygges
nytt kryss med rv. 35 der kryssløsningen må avklares nærmere.

Satellittstasjonen
- Før det kan gjøres bruksendring eller bygges nytt må det utarbeides reguleringsplan og bygges
nytt kryss med rv. 35 der kryssløsningen må avklares nærmere.

HØNEFOSS
Soknedalsveien 5-27
- før utbygging må det gjennomføres en trafikk analyse hvor det påvises at veisystemet ikke
overbelastes.

Hønengata 79
- Før utbygging må det gjennomføres en trafikk analyse hvor det påvises at veisystemet ikke
overbelastes.

Senterområde i øvre Hønengata
- Før utbygging må det gjennomføres en trafikk analyse hvor det påvises at veisystemet ikke
overbelastes.

Ankersgata 6-30 og Gullagata 3
- Før det kan startes utbygging i Ankersgata 6-30 og Gullagata 3 må det dokumenteres i
reguleringsplan at det er avsatt tilstrekkelig areal for ny hovedvei i dette området.



Børdalen
- Før det kan etableres ny bebyggelse i Børdalen skal det etableres gang- og sykkelvei fra
boligfeltene sørover til eksisterende gang- og sykkelvei, samt bygge en samlevei med forbedret
kryss til rv. 35.

Krakstadmarka
- Innenfor byggeområdet i Hønefoss Øst kan utbyggi ng ikke finne sted før det er etablert ny
atkomst til området.

HVALSMOEN
- Før det kan gjøres bruksendring eller bygges nytt må krysset med rv. 35 utbedres.

VIUL
Gnr.130, bnr.32
- Før det kan gjøres bruksendring eller bygges nytt må krysset med rv. 35 utbedres.

HAUGSBYGD
- Før utbygging av mindre boenheter på gnr.132 bnr. 3, samt boligbebyggelse på gnr.132 bnr. 5 i
Haugsbygd, skal nytt idrettsanlegg være opparbeidet på eiendommene.

RINGERIKE KALKVERK
- Før ytterligere areal tas i bruk/opparbeides som masseuttak skal det utarbeides reguleringsplan
med konsekvensutredning ihht forskrift T-1446.

LAMYRA/MOSMYRA
- Før ytterligere areal tas i bruk/opparbeides som masseuttak skal det utarbeides reguleringsplan
med konsekvensutredning ihht forskrift T-1446.

HALLINGBY
Kirkemotunet
- Før det kan gjøres bruksendring eller bygges nytt må det sikres gjennomføring av kryssing
under E16 gjennom bestemmelser i reguleringsplan.

Friluftsområde ved Kirkemotunet
- Før det kan gjøres bruksendring må det etableres kryssing under E16 for gående og syklende.

Odda/Lien
- Før arealet tas i bruk til råstoffutvinning (torvpr oduksjon) skal det utarbeides reguleringsplan
med konsekvensutredning ihht forskrift T-1446.

SOKNA
Gnr. 167, bnr. 3
- Innenfor boligområdene på gnr. 167 bnr. 3 sørv est for Sokna sentrum, kan utbygging ikke finne
sted før det er etablert sikker gang- og sykkeladkomst til sentrum samt skoleveg, og før veirett til
boligområdene er fremskaffet.



§ 1.0.3 Radon
Det må gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjonen av radon i oppholdsrom ikke
blir større enn 200 Bq/m3 med mindre det er gjennomført radonundersøkelser av
byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er nødvendig.

§ 1.0.4 Støy

§ 1.0.5 Krav om konsekvensutredning (jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav b)
Før et byggeområde kan avsettes i kommuneplanen, må konsekvenser utredes i tråd med
forskift om konsekvensutredning. Konsekvenser for samfunn, natur og miljø, herunder risiko-
og sårbarhetsanalyse, må utredes.

Ellers vises det til forskriftens § 3 for planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften § 4.

Anbefalte støygrenser i tabell 2 i ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen,
T-1442” skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse.

I Hønefoss sentrum, spesielt ved kollektivknutepunkter, kan det vurderes å tillate avvik fra
støygrensene under forutsetning av at vilkår gitt i punkt 3.2.3 i retningslinje T-1442 blir oppfylt.

Inntil gule og røde støysoner er kartlagt i Ringerike kommune, stilles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølsom arealbruk i områder som er utsatt for støy fra
veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. Det stilles også krav om støydokumentasjon ved
p lanlegging av ny støyende virksomhet.

- Før opparbeidelse av skytebane i Trampen kan skje, må det utarbeides reguleringsplan og
konsekvensutredning som viser at skytebanen tilfredsstiller miljøkrav. Før det gis brukstillatelse
på utvidet skytebane i Trampen skal skytebane i Sokna sentrum være nedlagt.

NORDREHOV
- Det kan ikke godkjennes nye byggetiltak ved Norderhov kirke før reguleringsplan for hele
området med kirke, kirkegård, prestegård og omgi velser er utarbeidet. Reguleringsplanarbeidet
skal inneholde en landskapsanalyse for området.

NAKKERUD
- Det tillates ingen nye boligområder sør for Rv35 på Nakkerud før det er etablert ny undergang
under Rv35.

VEME
- Campingplass ved Sætra bru kan ikke etableres før ny Rv7 er utbygd.



§ 1.0.6 Fareområder for kvikkleireskred

Kartlagte faresoner for kvikkleireskred er avmerket på temakart.
Kvartærgeologiske kart som viser områder med marin leire finnes på hjemmesiden til NGU.
”Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag” finnes på
hjemmesidene til NVE.

§ 1.0.7 Flom
Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for en

200 årsflom, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom.

Det samme gjelder ved fornying og eller reetablering av eksisterende bebyggelse.

Vurderingene og dokumentasjonen skal utføres av sakkyndig og være i henhold til
”Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag” fra NVEs
foreløpig utgave 1/2007. Retningslinjene er tilgjengelig på www.nve.no.

Kartlagte faresoner for 200 årsflom er for sentrale områder avmerket på temakart.
Flomsonekart for Hønefoss som viser flomhøyder for en 200 årsflommen finnes på NVEs
internettsider www.nve.no .

§ 1.1 Boligområder

§ 1.1.1 Plankrav  (jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav a)

§ 1.1.2 Utbyggingsrekkefølge (jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav b)

I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens
§ 81, 86a), 93 a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i
reguleringsplan.

Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse
eller gjennomføring av reguleringsplan i byggeområde for boliger:
- Tilbygg, påbygg, ombygging eller oppføring av garasje/uthus for eksisterende
boligbebyggelse.
- Mindre tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende boligbebyggelse.
- Oppføring av én boenhet og evt. tillegg av bileilighet på inntil 65 m2 BRA på eksisterende
boligeiendommer, og fradeling av tomt for det samme, dersom dette ikke er i strid med
vedtatt arealbruk eller pågående reguleringsplan. Boligene må tilfredstille kravene i § 1.0.2
og § 1.1.3. Bileilighet tillates ikke utskilt som egen eierseksjon.
- Installasjoner og bygninger som er del av kommunaltekniske anlegg.

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og ved søknader om byggetiltak etter plan- og
bygningsloven må det dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet i forhold til fare for
kvikkleireskred.

Dette gjelder alle områder med marin leire, også områder utenfor det som er avmerket som
fareområder. Planene og tiltakene skal også vurderes i forhold til om de ligger i utløpsområde
for kvikkleireskred og om leirskred vil gi fare for oppdemming av vassdrag.

Vurderingene og dokumentasjonen skal utføres av geoteknisk sakkyndig og være i henhold til
”Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag” fra NVE.



§ 1.1.2 Krav ved bygging i boligområder uten reguleringsplan, samt for
boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmelser. (jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav b)

Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. Ved regulering av
sentrumsnære områder kan det legges til grunn en høyere utnyttingsgrad. Ved fortetting i
eksisterende bebyggelse skal behovet for leke- og oppholdsarealer vurderes og vektlegges.

- Der det i reguleringsbestemmelsen er angitt at boliger kan oppføres i 1 ½  etasje, menes
bygninger med en hovedetasje og innredet rom under bygningens skråtak. Knevegg i
fasadelivet tillates ikke.
- Der det i reguleringsplaner er angitt grunnflate, skal det med grunnflate forstås bebygd areal.
- Ved beregning av antall parkeringsplasser, skal kun parkeringsplasser som kan brukes
uavhengig av hverandre medregnes. Plass foran garasjeport eller foran andre biler medregnes
eksempelvis ikke.

§ 1.1.3 Lekeareal  (jfr. Pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav d)
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det avsettes felles
lekeplasser.
I boligområder skal minimum 25m2 pr bolig avsettes til lekeplasser, og være støyskjermet i
hht. T1442.
Lekeplassene skal være av tre ulike typer: Sandlekeplasser 2-6 år, Nærlekeplasser 5-13 år og
Strøkslekeplasser 10 år og oppover.
Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk.
I plan- og byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i
forhold til lekearealer vurderes.
Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg.

•  Sandlekeplasser bør plasseres nær boligenes inngang med en avstand på
mindre enn 50 m. Området må tilpasses aldersgruppen og innholde sitteplasser for
voksne.

I områder avsatt til boliger skal nye byggetiltak tilfredsstille kravene i pkt. 1-4 nedenfor, inntil
det foreligger reguleringsplan for området. Disse kravene gjelder også som en presisering for
boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmelser. Dette gjelder bl.a. for reguleringsplan nr. 7, 8, 9, 9-02, 9-03, 9-04,
10, 11, 15, 17, 18, 18-01, 18-02,19, 36, 38, 41, 44, 102, 111, 130.

1. Boligeiendom kan være bebygd med en hovedleilighet, samt en bileilighet på inntil 65 m2

BRA. Enebolig med bileilighet er ett eierobjekt.
2. Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25% BYA.
3. Bygningens hovedmøneretning skal være langs med bygningens lengderetning.
4. De generelle bestemmelsene i § 1.0.2 vedrørende utbyggingsrekkefølge gjelder.

Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at kommunen kan kreve at det utarbeides ny
reguleringsplan for et område før utbygging kan tillates.

I boligområde Soneplan Åsa skal det være åpen villabebyggelse. Boligtomter kan bebygges
med en utnyttingsgrad på inntil 10 % BYA.



•  Nærlekeplasser bør ikke ligge mer enn 150m fra boligene, og arealet bør være minst
500 m2.

•  Strøkslekeplasser egner seg i større boligområder eller som felles plass for områder
som ligger nær hverandre. Avstand til boligene bør ikke være mer enn 500m, og
arealet i store boligområder bør være minst 5000m2. Strøkslekeplasser må skjermes
mot naboer for å unngå konflikter.

Ved fortetting og ved innpassing av nye boliger i sentrumsområder kan det dispenseres fra
dette kravet.

Ved dispensasjon fra bestemmelsene skal det spesielt legges vekt på:

Krav til fysisk utforming av lekemiljø i Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging.
Plassering, innhold, areal og utforming av lekeplassene tilpasses antall og type boliger,
områdets beliggenhet i forhold til sentrumsnærhet, større friarealer og grøntområder.

§ 1.2 Annet byggeområde

§ 1.3 Senterområder(jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav b)

Arealbruken innenfor senterområdene skal bygge opp under Hønefoss sentrum som
kommune- og regionsenter. Arealbruken innenfor senterområder i kommunens tettsteder skal
bygge opp under tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels-, service- og
kulturtilbud bør lokaliseres til senterområdene i kommuneplanens arealdel. Det tillates ikke
etablering av kjøpesenter utenfor senterområdene.

Øvre Hønengata skal primært ha funksjon som lokalsenter for den nordlige delen av byen, og
det tillates virksomheter som underbygger denne funksjonen. Det kan også tillates
forretningsvirksomhet som ut fra plassbehov, vare utvalg og transportbehov ikke hører naturlig
hjemme i sentrum.

I området Eikli/Dalsbråten kan det tillates industri- og kontorvirksomhet, samt
forretningsvirksomhet som ut fra plassbehov, vare utvalg og transportbehov ikke hører naturlig
hjemme i sentrum.

I sentrum kan det etableres videregående skoler.

§ 1.4 Erverv, forretning og industri (jfr. pbl. § 20-4, 1.ledd, pkt. 1)

1. Follum fabrikker
Byggearbeid innenfor en enkelt bedrifts område, som omtalt i pbl §86b, gjelder i Ringerike
kommune i praksis kun for Follum fabrikker (området er avmerket med skravur på
plankartet). Fabrikken har av Kommunal- og arbeidsdepartementet fått fritak fra
bestemmelsene i pbl kap. XVI om byggetillatelse og kontroll. Fritaket er gitt med hjemmel i
pbl § 86b. Det er vilkår om reguleringsplan til dette vedtaket.

Soknedalsveien 5-27 tillates i hovedsak utbygd med boliger samt noe handel og
håndverksvirksomhet, men ikke kjøpesenter.



§ 1.5 Fritidsbebyggelse
§ 1.5.1 Plankrav  ( Jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav a)
I områder avsatt til fritidsbebyggelse, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og
bygningslovens § 81, 86b), 93a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i
reguleringsplan.
Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse
eller gjennomføring av reguleringsplan i byggeområde for boliger:
- Tilbygg, påbygg, ombygging eller oppføring av uthus for eksisterende hyttebebyggelse.
- Oppføring av én hytte og evt. tillegg av uthus, og fradeling av tomt for det samme, dersom
dette ikke er i strid med vedtatt arealbruk eller pågående reguleringsplan.

§ 1.5.2 Størrelse på fritidsbebyggelse

Maksimal grunnflate for hytta på eiendommen skal ikke overstige 100 m2 BRA. I tillegg kan
det oppføres et separat uthus på maksimalt 20 m2 BRA.

Retningslinjer for plassering av hytter og veger innenfor områdene avsatt til fritidsbebyggelse:

Ved plassering av bygninger og interne veger skal det tas hensyn til terrengforhold slik at
skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep unngås. Hytter skal fortrinnsvis
plasseres i grupper der det tas hensyn til hvordan infrastruktur som strøm, avløps-/
resipientforhold og innlegging av vann kan løses. Strømledninger skal legges som jordkabler
innenfor byggeområdene. Luftstrekk skal tilpasses i landskap og naturmiljø, men bør i størst
mulig grad unngås.
Planlegging av avkjørslene skal skje samtidig med planlegging av hytteområdene. Tillatelse
til utbygging av hytteområdene vil ikke bli gitt før vegvesenet har godkjent avkjørslene. I
hytteområdene skal det planlegges felles parkering med 1,5 parkeringsplasser pr. hytte.
Plassering av parkeringsplasser og infrastruktur som veger skal vises i detaljplan.

Uthus tillates ikke benyttet til overnatting og lignende. Nye anneks tillates ikke bygd. I de
tilfellene det viser seg å eksistere anneks på bolig- og fritidseiendommer, kan det bli en
diskusjon om bruken av bygningen som anneks, med overnatting og lignende, er tillatt. I de
tilfellene eksisterende anneks aksepteres, vil arealet inngå i bolig-/hyttearealet ved beregning
av utnytting for eiendommen. Anneks ses på som en del av hytta, og tillates ikke fradelt.

§ 1.6 Friområder

Det tillates kun bygge- og anleggstiltak i friområder som bygger opp under formålet. Søknad
om tiltak ved elvekanten, som for eksempel brygger, må vurderes i samråd med statlige
myndigheter og organisasjoner som er berørt.

§ 1.7 Universell utforming
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det tas hensyn til tilgjengelighet for alle i tråd med
prinsippene om universell utforming.
Universell utforming legges til grunn for all kommunal byggevirksomhet.
Hensynet til tilgjengelighet skal omtales i alle plansaker, uavhengig av plannivå.
Universell utforming i by- og stedsutvikling innebærer at bygg og uteområder skal formes på
en slik måte at flest mulig kan leve, bo og bruke området uten spesiell tilrettelegging eller
hjelp.
Enkeltmenneskers livskvalitet øker når boliger, gater, privat og offentlig service, transport,
handel og arbeidsplasser tar hensyn til at alle skal kunne bruke de samme bygde omgivelsene
på en likeverdig måte.



§ 2. LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER
§ 2.0 Fellesbestemmelser for alle La ndbruks-, natur- og friluftsområder

§ 2.0.1 Radon
Det må gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjonen av radon i oppholdsrom ikke
blir større enn 200 Bq/m3 med mindre det er gjennomført radonundersøkelser av
byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er nødvendig.

§ 2.0.2 Uthus/anneks
Uthus tillates ikke benyttet til overnatting og lignende. Nye anneks tillates ikke bygd. I de
tilfellene det viser seg å eksistere anneks på bolig- og fritidseiendommer, kan det bli en
diskusjon om bruken av bygningen som anneks, med overnatting og lignende, er tillatt. I de
tilfellene eksisterende anneks aksepteres, vil arealet inngå i bolig-/hyttearealet ved beregning
av utnytting for eiendommen. Anneks ses på som en del av hytta, og tillates ikke fradelt.

§ 2.1 Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder)

Dersom det gis dispensasjon til å bygge i LNF-områder for å utvide boligeiendommer
forutsettes det at de generelle bestemmelsene under § 1.0.2 Utbyggingsrekkefølge i denne
kommuneplan følges. Videre skal total bygningsmasse (inkludert bl.a. garasje og uthus) etter
utvidelsen ikke bli større enn 200 m2 T-BYA, og samlet utnyttingsgrad på boligeiendommen
skal ikke overstige 15 % BYA. Det kan tillates en bileilighet på inntil 65 m2 BRA pr.
boligeiendom i tillegg til hovedleiligheten. Det kan tilsvarende ikke tillates mer enn ett
frittliggende uthus på inntil 20 m2 T-BYA og en garasje på inntil 70 m2 T-BYA.
Forutsetningen er dessuten at tiltakene ikke er til ulempe for landskaps-, natur- eller
friluftsverdier. Innredning av leilighet i frittstående garasje, uthus eller lignende tillates ikke.

Dersom det gis dispensasjon for å utvide hytter, skal samlet størrelse ikke bli større enn totalt
100 m2 T-BYA. Maksimal størrelse for et frittliggende uthus er på inntil 20 m2 T-BYA.
Forutsetningen er at tiltakene ikke vil være til ulempe for landskaps-, natur- og friluftsverdier.

Innenfor nedbørens nedslagsfeltet for vannkilden Væ leren er maksimal grense for utvidelse av
hytter satt til en samlet størrelse på inntil 50 m2 T-BYA, samt et frittliggende uthus på 10 m2

T-BYA.

Innenfor soneplan for Åsa kan det i husklynger med overvekt av boliger vurderes å gi
dispensasjon til bruksendring fra hytte til bolig, dersom det ellers ligger til rette for det med
hensyn til blant annet sikker skolevei og avløpsløsning. Det er spesielt viktig at det ikke gis
tillatelse til bruksendring fra hytte til bolig i områder mellom Steinsfjorden og fylkesvegen i
Åsa.

Innenfor LNF-områdene kan det gis dispensasj on for etablering av spredt ervervsbebyggelse,
dersom denne har funksjon som binæring i landbruket eller vurderes å ha stor betydning for
sysselsettingen i området.

Fradeling av kårboliger tillates ikke.

I landbruks-, natur- og friluftsområdene er det tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som
er ledd i stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som driftsbygninger, masseuttak og
driftsveier i byggeforbudssonen langs vassdrag i alle LNF-områdene, jfr. §5.

Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av
slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.

I LNF-områder tillates etablering av mindre kraft-/telefonledninger for boliger og stedbunden
næring, kommunikasjonsmaster og tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg.



§ 2.2 Marka (jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav c)

Dersom det gis dispensasjon i markaområdene for å utvide hytter, skal total hyttestørrelse
etter utvidelsen ikke bli større enn 50 m2 BRA, og tilsvarende vedrørende ett uthus på inntil
10 m2 BRA der tiltakene ikke vil være til ulempe for landskaps-, natur- eller friluftsverdier.
Uthus og lignende er ikke unntatt fra kravet om saksbehandling. I de deler av marka som er
tilnærmet uberørt av hytter, skal en ikke tillate økt bruksareal eller endret byggestil.

I området rundt Ringkollen kan det tillates mindre tiltak som er ledd i videreutvikling av
friluftsanleggene. Ved større vesentlige tiltak kreves planprosess som følger Plan- og
bygningsloven.

Det er igangsatt arbeid med ny markalov. I påvente av denne er det vedtatt Rikspolitisk
bestemmelse (29.juni 2007). Dette arbeidet kan få betydning for området marka i
planperioden.

§ 3. OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING

Det kan gis tillatelse til råstoffutvinning utenfor de avsatte områdene.
Igangværende godkjente virksomheter kan fortsette.

§ 4. BÅNDLAGTE OMRÅDER
Fortidsminnner (kulturminner); enkelte anlegg fra oldtid og middelalder, inntil år 1537, er
automatisk fredet. I tillegg er alle de til enhver tid erklærte stående byggverk med opprinnelse
fra perioden 1537-1649, dersom ikke annet er bestemt, automatisk fredet.

For områder som skal båndlegges for utarbeiding av reguleringsplan, må det foreligge
godkjent reguleringsplan innen 4 år etter at komm uneplanen er vedtatt. Det er muligheter for å
utvide fristen med 2 år.

Innenfor marka kan det bare tillates tiltak som er ledd i tradisjonell landbruksdrift. Oppføring
av nye hytter tillates ikke. Det tillates heller ikke fradeling til slikt formål. Forbudet gjelder
også bygge- og anleggstiltak som for eks. garasjer, uthus, tilbygg til hytter og uthus, gjerder,
veger, parkeringsplasser, kraftledninger, innlegging av strøm, vann, avløp, brygger og
dominerende verandaer/f y llin g er o g alle t yp er b yg nin g er.

I områder avsatt for råstoffutvinning må det utarbeides reguleringsplan med
konsekvensutredning i tråd med forskrift T-1446 før nye masseuttak eller utvidelser av
eksisterende masseuttak kan finne sted.



§ 5. OMRÅDER LANGS VANN OG VASSDRAG

I 100-metersbeltet langs vann og vassdrag innenfor nedslagsfeltet for vannkilden i Væleren er
det i tillegg forbudt å iverksette vegutbygging, masseuttak og planering selv om dette måtte
være ledd i landbruksnæring.

Dersom det gis dispensasjon i områder langs vann og vassdrag for å utvide boliger, skal total
bygningsmasse på tomten etter utvidelsen ikke bli større enn 150 m2 T-BYA (inkl. garasje og
uthus). Det kan ikke tillates ett frittliggende uthus på mer enn 20 m2 T-BYA og en garasje på
mer enn 50 m2. En forutsetningen for at tiltak kan gis dispensasjon, er at tiltakene ikke er til
ulempe for landskaps-, natur- eller friluftsverdier. Det tillates ikke bileilighet i tillegg til
hovedleilighet på boligeiendom.

Dersom det gis dispensasjon i områder langs vann og vassdrag for å utvide hytter, skal total
hyttestørrelse etter utvidelsen ikke blir større enn 50 m2 T-BYA, og tilsvarende vedrørende
uthus på inntil 10 m2 T-BYA der tiltakene ikke vil være til ulempe for landskaps-, natur- eller
friluftsverdier. Uthus og lignende er ikke unntatt fra kravet om saksbehandling.

Det kan i husklynger med overvekt av boliger vurderes å gi tillatelse til bruksendring fra hytte
til bolig, dersom de generelle rekkefølgekravene i § 1.0.2 tilfredsstilles.
Bestemmelsene ovenfor omfatter alle vassdrag i kommunen, også vernede vassdrag. Innenfor
Ringerike kommune er følgende vassdrag vernet; Marka-vassdragene, Tyrifjorden, Holleia,
Sogna, Vassfaret inkl. Urula og Tørrsjøelva.

I områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder, er det i en sone på 100 m fra
vassdrag, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, forbudt å iverksette
nye bygge- og anleggstiltak ihh til pbl. §§ 81( Driftsbygninger i landbruket ),
85( Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg ), 86a( Mindre
tiltak på bebygd eiendom ) og 93( Tiltak som krever søknad og tillatelse, herunder
p lanering, masseuttak og driftsveier knyttet til landbruk. ) (jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav
f). Viser for øvrig til § 2.1.

I byggeområder innenfor 100 m belte tillates ikke utbygging etter overnevnte paragrafer,
med mindre de inngår i reguleringsplan jfr. PBL §20-4, 2. ledd
bokstav a.

Oppføring av ny bebyggelse tillates ikke. Det tillates heller ikke fradeling til slike formål.
Forbudet gjelder også bygge- og anleggstiltak.

Forbudet gjelder ikke drift og vedlikehold på offentlig veg- og ledningsnett, samt mindre
trafikksikkerhetstiltak.



§ 6. VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET
Følgende arealer/veitraséer er unntatt rettsvirkning jfr. § 20-4, andre ledd, bokstav h:
Aktuelle korridorer for Nymoen – Eggemoen. Når en korridor blir endelig vedtatt, vil den få
rettsvirkning, mens den andre korridoren automatisk vil falle bort. De aktuelle veitraséene er
vist på plankartet med symbolet: unntatt rettsvirkning.
Bestemmelser for kommunedelplan for Rv7 Sokna – Ørgenvika: Planavgrensning:
Kommunedelplanen gjelder linjen slik den er vist på plankartet. Linjen representerer en
korridor og vil kunne forskyves gjennom etterføl gende utarbeidelse av reguleringsplan.

Ved behandling av kommunedelplan for Rv7 S okna – Ørgenvika vedtok kommunestyret en
forutsetning om at vegen gjennom Sokna rust es opp til såkalt miljøprioritert gjennomkjøring
så tidlig som mulig, og i alle fall før det åpnes for trafikk på den nye vegen.
Det er også vedtatt egne retningslinjer for gjennomføring av planen.

Kommunedelplan for Ramsrud – Kjeldsbergsvingene og kommunedelplan for Sokna -
Ørgenvika er innarbeidet på plankartet.

Korridor for Ringeriksbanen er inntegnet på plankartet.

Kommunedelplan for ny hovedvei gjennom Hønefoss. Vegalternativet V2 er lagt inn på
plankartet.

Kommunedelplan for gående og syklende vil erstattes av kommunedelplan for Hønefoss når
den blir vedtatt.

§ 7. FORHOLDET TIL GJELDENDE PLANER
Reguleringsplaner der formålet er i samsvar med arealbruken i kommuneplanens arealdel skal
fortsatt gjelde. Viser for øvrig til pbl § 20-6.

Se også § 1.0.2 og § 1.1.2.

Til informasjon (ikke del av kommuneplanens juridisk bindende bestemmelser):
Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturmi nner i forbindelse med anleggsarbeid eller annen
virksomhet i planområdet, må arbeidet st raks stanses og fylkeskommunen varsles, jmf.
Kulturminneloven § 8.2.
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GNR.1/42 - TILLATELSE TIL OPPFYLLING OG NYDYRKING
AVERØEN

Viser til søknad om fornyelse av nydyrkingstillatel se, i brev datert 08.10.2012.

Det aktuelle nydyrkingsarealet er opplyst til utgjø re ca 14 dekar. Det omsøkte arealet er
tidligere torvuttak, og det er også behov for oppfy lling av deler av arealet for å gjøre det egnet
til jordbruksdrift. Omsøkte område ligger i tilknyt ning til eksisterende jorde, og vil bedre
arrondering og drift. Mellom nydyrkingsområdet og T yrifjorden anslås det å bli en buffersone
på ca. 50 meter. I Gårdskart er eiendommen oppført med et totalareal på 848 dekar, hvorav
621,6 dekar fulldyrka mark, 129,7 dekar produktiv s kog. Driftsopplegget er korn, potet, gulrot,
såkorn og kjøttfehold. På sikt vil nydyrkingen kunn e gi økt lønnsomhet på eiendommen.
Forventet avling er oppgitt å utgjøre ca 600 kg kor n/daa og ca 4000 kg potet/daa.

Området ble befart 24.10.2012. Nydyrkingsområdet li gger som ei «øy» og er omkranset av
dyrka mark. Under befaringen viste det seg at areal et mellom omsøkt areal og Tyrifjorden er
dyrka mark, med et beiteområde som buffersone mello m fjorden og dyrka mark. Ut ifra
Landbrukskontorets beregninger gjort på flyfoto var ierer bredden på buffersonen
(innmarksbeite) mellom 25-35 meter. Med andre ord s å er buffersonen mindre enn opprinnelig
anslått. Beiteområdet mot Tyrifjorden har stedvis e n del trær. Selve torvuttaksområdet utgjør
bortimot 19 dekar. I følge Basberg er det planer om å gjøre også tilstøtende områder rundt
«øya» dyrkbare, slik at det på sikt blir en enhetli g jorde. Etter Landbrukskontorets beregninger
vil berørt område bli bortimot 28 dekar. Berørt omr åde vurderes å ha liten betydning i
rekreasjons- og friluftsøymed på grunn av sin belig genhet som ei øy midt på jordet.

Både kulturminnemyndigheten og Fylkesmannen har tid ligere uttalt seg i saken. Siden
arbeidene ikke er igangsatt, samt at det har skjedd endringer innen lovverk og verneplan for
Tyrifjorden m.m. valgte vi å sende saken på ny høri ng til Fylkesmannen. Fylkesmannen i
Buskerud har uttalt seg om tiltaket i brev av 01.11 .2012. Etter Fylkesmannens vurderinger vil
saken ikke ha konsekvenser for nasjonale eller regi onale miljøinteresser, men det ses ikke bort
i fra at saken kan ha betydning for lokale miljøver dier. Slike miljøverdier knytter seg til
biologisk mangfold, friluftsliv og landskapshensyn.
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Området er tidligere torvuttak og ligger i dag som et lite produktivt areal. De partiene hvor det
er tatt ut torv ligger som «sår», ansamler vann og områdene består derfor av flere vannspeil. I
Jordlovens § 10, som omhandler uttak av myr, heter det at arealene skal settes i stand igjen ut
ifra hensynet til etterbruken av arealet til landbr uksformål og naturvern. Ifølge Basbergs
opplysninger varierer disse hullene i dybde, men er bortimot 2-3 meter dype. Det er anslått at
terrenget ved torvuttaket vil bli hevet ca 75 cm fr a det opprinnelige terrengnivået (altså før det
ble tatt ut torv), dvs. når topplaget med matjord e r dratt utover området slik at det flukter med
eksisterende jorde. Det er angitt at området i dag har en høyde på 62,50 m.o.h. I telefonsamtale
med Basberg 05.12.2012 fremkommer det at det kan væ re aktuelt å heve arealet med
ytterligere en meter, dvs. 1,75 m fra opprinnelig t errengnivå. Etter muntlig forespørsel til
byggesaksavdelingen vurderes det at det med bakgrun n i beskrivelsen av tiltaket ikke vil være
nødvendig å behandle tiltaket etter Plan- og bygnin gsloven.

Vi mener å ha god kunnskap om nydyrkingen og hvilke konsekvenser den har for
naturverdiene i området. I følge Naturbase kommer v il ikke oppfyllingen/nydyrking direkte
berøre kjente forekomster, dog er strandsone (vest for nydyrkingsarealet) og denne delen av
Tyrifjorden viktige fugleområder. Befaringen avdekk et ikke fare eller risiko for alvorlig skade
på naturmangfoldet eller behov for «føre var». Nydy rking vil være en varig endring av
området, hvor det legges til rette for maskinell jo rdbruksvirksomhet. Det vurderes ikke å være
fare for noen ukjente negative konsekvenser utover det som kan forventes av vanlig
jordbruksvirksomhet. Tiltakets belastning for områd et og økosystemet i sin helhet forventes å
være mindre negativ. Prinsippet knyttet til at kost nadene ved miljøforringelse bæres av
tiltakshaver synes ikke relevant for denne saken. D e miljørettslige prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12 er følgelig lagt til gru nn for vår vurdering, og søknaden er blitt
vurdert i forhold til disse prinsippene.

Omsøkt område ligger i en liten forsenkning, omgitt hovedsakelig av jordbruksarealer. Selve
jordbrukseiendommen ligger på en tange mellom Tyrif jorden og utløpet ved Storøya. Det er et
sammenhengende skogsholt/beiteområde som går ytters t på Averøya i sør til Røsholmsstranda
i nord. Tiltaket forventes ikke å ha noen fjernvirk ninger for landskapsopplevelsen i området.

Å gjøre dette arealet produktivt vil gjøre arronder ing av øvrig jorde bedre, og vil bidra til å
styrke driftsgrunnlaget på eiendommen. Jorda er let tdrevet og av meget bra kvalitet.
Intensjonen i Jordloven er at tidligere torvuttak s kal istandsettes etter bruk. Siden det ikke
foreligger forhold som taler sterkt imot vurderes d et fra landbruksmyndighetene positivt at
arealet gjøres produktivt, og vil også lette drifte n av øvrig jordbruksareal på eiendommen.

Vedtak
I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens del egasjonsreglement vedtatt i Ringerike
kommunestyre 17. desember 1992, fattes følgende ved tak:

Med hjemmel i Nydyrkingsforskriften § 4 godkjennes søknaden om nydyrking, og det tillates at
arealet (som vist på kart, vedlagt) kan fulldyrkes, på følgende betingelser på følgende
betingelser:

1. Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatis k fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i f ylkeskommunen varsles, jf.
Kulturminneloven § 8, annet ledd.
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2. Oppfyllingensmassene skal være rene og ikke innehol de miljøfarlige gifter. Dersom
tiltakshaver ikke selv har kontroll på masser som b lir deponert, bør tiltakshaver stille
krav til deponent om dokumentasjon/sertifisering av masser.

3. Stein og stubber etc. skal deponeres på egnet sted.
4. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente event uelle tillatelser fra andre instanser,

eksempelvis Statens vegvesen i forhold til avkjørin g, oppfylling mot vei etc., RIK (hvis
høyspent eller strømledning) før arbeidene igangset ting.

5. Når arbeidene er avsluttet skal det skriftlig sende s melding til Landbrukskontoret.

Dette vedtaket kan etter forvaltningslovens bestemm elser påklages. Klagen må fremmes innen
tre uker fra brevet er mottatt. En eventuell klage rettes til Fylkesmannen i Buskerud, men
sendes via Landbrukskontoret for Ringerike og Hole.

Vi gjør oppmerksom på at eventuelt nytt jordbruksar eal (utover areal registrert i Gårdskartene)
må godkjennes og registreres i Gårdskart før søknad srunden i det året tas i bruk. Dette for at
arealet skal kunne være berettiget produksjonstilsk udd. Ta kontakt med Landbrukskontoret,
tlf: 32 11 74 00, når arealet er klart for befaring .

Med hilsen

Gunnar Hallsteinsen
enhetsleder miljø- og arealforvaltningen

Saksbehandler: Heidi Skagnæs
telefon: 32 11 75 54
e-post: heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no

Vedlegg:
- Kart (som viser områdets avgrensning)

Kopi:
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMME N





Fra: Lars Strand [lastr@online.no] 

Til: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 28.06.2017 09:01:54 

Emne: Gnr/brn 1/42 Heving av terreng 

Vedlegg:  

Hei 
 

Jeg har noen korte betraktninger om foreløpig svar på søknad om heving av terreng på eiendom 1/42, sak nr 

14/1842-24. 

Det første som jeg vil kommentere er det oppgitte volumet. Med det antallet biler med henger som har kommet 

daglig over et tidsrom på 3 - 4 år er det vanskelig å forstå at det ikke er kommet større mengder. Det som uansett 

er fakta er volumet på 116 000 kubikkmeter ble oppgitt i nabovarsel fra begynnelsen av april i år. I tidsrommet 

fra nabovarsel ble sendt og frem til nå har det daglig kommet flere titalls biler med henger daglig. Hvis det 

kommer 16 kubikkmeter med hver bil må tilkjørt volum ha økt med minimum 15000 kubikkmeter bare siden 

søknad ble sendt inn. 

Det oppgis at det er snakk om komprimerte masser som beregnes for å heve terrenget til ønsket nivå, det er 

logisk. Det som ikke er logisk er at det sies at det transporteres inn komprimerte masser. Masse som er gravd ut 
og lastet på bil for så å bli tippet av igjen er ikke komprimert. Det betyr ar volum som må transporteres trolig er 

ca 20% høyere enn det som er beregnet som behov. 

 

Mvh 

Lars Strand 

 

Sendt fra min iPad  



31.03.2017 
Averøyveien 69 
 
 
 
 
Guni Consult 
Nedre Grønndokkveien 14 
3531 Krokkleiva 
 
 
 
VEDRØRENDE HEVING AV TERRENG GNR.1 BNR.42 
 
 
Det er blitt anlagt en anleggsvei på gnr.1 bnr.42 og mot gnr.40 bnr.2 i den forbindelse  har jeg  
registrert at offentlige grense merker mellom eiendommene enten er blitt  gravd ned eller kjørt ned 
eller på annen måte blitt fjernet. 
Det må før anleggsslutt bli rekvirert ny oppmålingsforretning via Ringerike Kommune, samt 
opprydding på eiendom gnr.40 bnr.2 hvor det også er blitt anlagt en snuplass uten samtykke og ved 
flere punkter langs veien er det blitt kjørt med bulldoser inn på gnr.40 bnr.2.  
Kostnad for dette må tilfalle tiltakshaver Hagen Gjenvinning AS 
 
 
MvH 
Tore Olsen 
Averøyveien 69 
3519 Hønefoss 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
 









 

Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 

NOTAT 
 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Referanser Dato 

14/918-1 228/14 Se også 14/2295 (historisk ESA) 01.10.2014 

 

RETNINGSLINJER FOR OPPFYLLING/MASSEDEPONI AV RENE 

MASSER I RINGERIKE KOMMUNE 
 

Byggeområder: Terrenginngrep som avviker med mer enn 1,5 meter i forhold til opprinnelig terreng 

eller samlet har et omfang på mer enn 500 m² er i utgangspunktet søknadspliktige etter Plan- og 

bygningsloven. I rekke- eller kjedehus og lignende tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 

meter og 500 m² i utstrekning. 

 

LNF-områder: Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 meter i forhold til opprinnelig terreng 

eller samlet har et omfang på mer enn 1 000 m² er i utgangspunktet søknadspliktige etter Plan- og 

bygningsloven. På fyllinger med volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om reguleringsplan som 

sier noe om omfang, utførelse og tidsbegrensning. Alle skjæringer og fyllinger skal vises i 

reguleringsplaner og ved søknad om tillatelse til tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge 

dokumentasjon på masseberegning. I tillegg skal følgende dokumenteres og vurderes: Geoteknikk, 

biologisk mangfold (naturkvaliteter), kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være 

aktuelle, dette vurderes særskilt i hver sak. 

 

For større masseuttak/fyllinger kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på offentlig 

infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser. 

 

 

Retningslinjene ble vedtatt i Formannskap 16.09.2014 i sak 153/14. Bestemmelsene skal tas 

inn i kommuneplanbestemmelsene i Ringerike kommune. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5628-45   Arkiv: GNR 29/5  

 

 

Vegtiltak på gnr/bnr 29/1 og 29/6 - Ultvetveien nr. 62 og 50 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget viser til kommunens notat 9.1.17 (dokument 16/5628-2) med vedlegg etter 

befaring 30.11.16, til klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til kommentarer 14.5.17 fra 

Advokat Kongsvik og til rådmannens saksframlegg.    

 

1. Hovedutvalget kommer til samme konklusjon som i brev 9.1.17, at det ikke er utført 

søknadspliktige tiltak i «trasealternativ 1», jf. Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav a 

eller b. Hovedutvalget finner videre at tiltakene er i henhold til unntaksreglene i 

byggesaksforskriftens § 4-1 e) nr. 7 (tilsvarer tidligere § 4-1 d) nr. 7) og finner at tiltakene 

heller ikke utløser søknadsplikt etter retningslinjene som formannskapet vedtok 16.9.14 for 

oppfylling/massedeponi. På bakgrunn av dette, finner Hovedutvalget det ikke nødvendig å 

vurdere om de utførte tiltak trenger å fritas etter plan- og bygningslovens § 20-5 g). 

2. Utførte arbeider anses dermed ikke å være overtredelser som krever forfølging etter plan-og 

bygningslovens § 32-1. 

3. Det er ikke fattet enkeltvedtak med klageadgang, jf. Forvaltningslovens § 28. 

4. Klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye avvises med henvisning til Forvaltningslovens 

§ 28. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang på avvisningen av klagen. 

  

Utskrift sendes: 

 

Kjetil Grøtåsen, Hadelandsveien 221, 3511 HØNEFOSS  

Sylvian Dahlberg Bye, Tjyruhjellv. 17, 3512 HØNEFOSS  

Heidi Skagnæs, Ultvetveien 42, 3512 HØNEFOSS  

Leif Ole Bjørnstad, Fleskerudveien 22, 3512 HØNEFOSS 

Johan VD Kongsvik Advokat MNA, PB 7052 St. Olavs plass, 0130 OSLO  

 

Sammendrag 

 

30.11.16 var det befaring av en trase beliggende på eiendommene gnr/bnr 29/1 og 29/6 i Åsa.  

Dette på bakgrunn av terrenginngrep utført i 2012.  I befaringsrapport 9.1.17 konkluderte 

kommunen med at det ikke var utført søkndspliktige tiltak. Sylvian Dahlberg Bye har i brev 



- 

29.1.17 klaget på «saksbehandling og vedtak knyttet til anmodning om opprettelse av 

ulovlighetssak etter PBL § 32-1, Naturmangforldloven mm.». 

 

Rådmannen vurderer at tiltakene som er utført er meget begrensede i omfang.  Dette skulle tilsi 

at det ikke er nødvendig med et så omfattende saksframlegg med mange vedlegg. Aktuell sak 

er imidlertid en av mange tiltak og forhold som har vært til vurdering/behandling eller er til 

vurdering/behandling når det gjelder aktuell eiendom. Det er blant annet kontakt med flere 

myndigheter og Jordskifteretten.   

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Hovedkomiteen var på befaring i den aktuelle veitraseen 30.11.15 i forbindelse med behandling 

av sak 80/15 vedrørende behandling av klage på vedtak om godkjenning av riving av bolig og 

bygging av ny bolig på eiendom 29/5.  Da gikk hovedkomiteen det som jordskifteretten kaller 

«trasealternativ 1» fra eiendom 29/1, over 29/6 og til 29/5.  De inngrepene som Sylvian 

Dahlberg Bye har reagert på at ble utført i 2012, er langs strekningen hovedkomiteen gikk da 

klage på godkjenning av bolig på 29/5 ble behandlet 30.11.15. 

 

I befaringsrapport 9.1.17 konkluderte kommunen med at tiltak utført på eiendommene gnr/bnr 

29/1 og 29/6 i 2012, i deler av en trase som jordskifterretten for øvrig kaller alternativ 1, ikke 

utløser søknadsplikt. Det ble vist til at det i følge veiledningen til byggesaksforskriftens § 4-1 

ikke er klageadgang på en slik «prosessledende avgjørelse» om tiltak kan unntas fra 

søknadsplikt.  Klage 29.1.17 er mottatt fra Sylvian Dahlberg Bye.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Til stede på befringen den 30.11.16, var:  

 

-Sylvian Dahlberg Bye for eiendommen 29/6  

-Jan Petter Lilja Bye for eiendommen 29/6  

-Kjetil Grøtåsen, for eiendommen 29/5  

-Leif Ola Bjørnstad for eiendommen 29/1  

-Ane Weber og Arne Hellum for byggesaksavdelingen i Ringerike kommune 

 

På befaringen 30.11.16 ble blant annet terrenginngrep foretatt i 2012 vurdert. Det framgår av 

rapporten datert 9.1.17 at Jan Petter Lilja Bye knyttet tiltakene til inngrep på den rødlistede 

planten dragehode, og at han fortalte at flere kalkfuruer var fjernet. I referatet står det blant 

annet vedrørende: Enkelte av observasjonene og ytringene på befaringen:  

 

Befaringen varte i ca 2 timer. Det var ikke snø på bakken. Deltakerne gikk samlet, så nærmere på 

enkelte forhold som en eller flere av partene tok opp, og det ble også diskusjoner. Kommunen tok 

bilder og hadde med en tommestokk som det ble tatt enkelte mål med.  

 

Befaringen startet med at trasealternativ 1 ble gått østfra og vestover. Det jordskifteretten kaller 

«Rode 2» og «Rode 3» av alternativ 1 ble befart. Etter å ha passert over jordet på 29/1, stanset 

deltakerne og så på traseen med dens hjulspor osv i oppoverbakken inne i skogen. I første 

venstresving ble traseen målt til å ha en bredde på ca 2,5 m. Det var vanskelig å se spor etter 
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inngrep som skal ha blitt utført der for 4 ½ år siden. Grøtåsen kommenterte at han hadde fått 

tillatelse av Bjørnstad til å fjerne furu og til å rette innerkanten av traseen. Han opplyste at det 

ikke var tilført masse, bare «pusset på kanten».  

 

Litt videre langs traseen inne i skogen, litt lengre vest, ble det målt spor etter inngrep på 

nordsiden av traseen over en ca 8 m lang strekning. Der var det en inntil ca 0,5 m høy 

«skjæring». Masser som var fjernet i «skjæringa», var lagt på vestsiden av traseen der det ble 

målt en inntil ca 0,3 m høy «skråning», slik at total trasebredde akkurat der var ca 4,5 m. 

Grøtåsen fortalte at dette var gjort for å gjøre veien kjørbar.  

 

Da befaringen nådde eiendomsgrensen mellom 29/1 og 29/6, så vi på kalkfuru. Lilja Bye nevnte 

blant annet at røttene til slike trær kan være sårbare for skader som følge av inngrep eller trafikk. 

Bjørnstad nevnte «delefuru».  

 

Lilja Bye viste til at trase 1 går tett inn på bebyggelsen på 29/6, noe som er negativt for 29/6.  

 

Så gikk traseen over jordet på 29/6. Lilja Bye fortalte at traseen her var flyttet og at vannkilden 

var ødelagt. Vi forsto det slik at Dahlberg Bye mente en endring i trase hadde hatt betydning for 

vannkilden. Bjørnstad fortalte at jordet nedstrøms traseen (sør for traseen) tidvis kunne være så 

bløtt at det ikke var aktuelt å dyrke der. Kommunens representanter forsto det slik at Lilja Bye 

mente at terrenget var trykket ned slik at vannkilden var påvirket og slik at vannet ble stående i 

terrenget og ikke ble drenert vekk. Hellum ga uttrykk for at han ikke forsto resonnementet om at 

dette skulle kunne føre til at jordet nedstrøms traseen var bløtere enn det det ellers ville vært. 

  

Den siste delen av traseen på 29/6 går i en skråning. Det er noe sidehelning samtidig som det er 

en bakke opp til 29/5. Det var her det var gjort størst inngrep langs trasealternativ 1. I følge 

Grøtåsen var dette gjort fordi det skulle fraktes materialer til 29/5. Det var inngrep langs en ca 3 

30 m lang strekning. Grøtåsen forklarte at det med gravemaskinskuffe var skrapt av noe i 

veikanten på nordsiden, og så var disse massene lagt i nedkant på sørsiden. «Skjæringa» på 

nordsiden hadde lengst oppe (lengst vest) fra ca 20 cm - 40 cm høyde. På det meste er det ca 80 

cm høyde på skjæringa på nordsiden. Grøtåsen påpekte at det var skjæring der før, og at 

inngrepene ikke har ført til 80 cm ny/økt skjæring. Det var verken pigget eller sprengt. Han 

presiserte at det ikke var tilkjørt steiner eller andre masser, men redegjorde for at det var lagt 2 

traktorskuffer med takstein i bunnen av bakken. Det var grodd til, og på befaringen så vi ikke spor 

etter taksteinen. I en strekning på ca 6 m lengde i nedkant av traseen kunne vi se andre steiner enn 

slike steinmasser som er i «skjælfjellet» på stedet. Grøtåsen fortalte at dette var steiner som ikke 

var fraktet hit i 2012. Jan Petter Lilja Bye betvilte at steinene hadde vært der tidligere. Kommunen 

hadde ikke med nivellerutstyr, water el.l., men tommestokk ble brukt til å anslå omtrent hvor høy 

skråningen var i nedkant i sør. Hellum kom fram til at skråningen på det meste var ca 1 m, dvs. 

forsøkt anslått høydeforskjellen fra overkant trase og ned til jomfruelig terreng på sørsiden. På 

befaringen kom det fram ulike syn på om arbeidene var utført i henhold til muntlig avtale mellom 

Sylvian Dahlberg Bye og Grøtåsen, eller ikke. 

 

Når det gjelder innholdet av befaringsrapporten 9.1.17 for øvrig, vises det til rådmannens 

vurdering.  

 

Sylvian Dahlberg Bye har skrevet klage 29.1.17.  Innledningsvis viser hun blant annet til 

henvendelser til kommunen angående denne saken og andre forhold.  Hun mener det i 

innkallingen til befaringen 30.11.16 skulle vært vist til plan- og bygningslovens § 32-1 og ikke 
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§ 33-2. Videre at hun ikke har fått anledning til å kommentere referatet fra befaringen før 

vedtak ble fattet.   

 

Sylvian Dahlberg Bye bemerker blant annet at hennes anmodning er at det opprettes 

ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningslovens § 32-1 og Naturmangfoldloven.  Hun 

anfører videre at Arne Hellum er inhabil når det gjelder å følge opp saken.  

 

Sylvian Dahlberg Bye viser til at de ved befaringen 30.11.16 kommenterte at det hadde vært 

mye dragehode langs veien og at det hadde blitt felt flere kalkfuruer.  Videre til at veien 

tidligere hadde gått slik at man satt på skrå når man kjørte bil, noe som skulle tilsi at det var 

gjort betydelige inngrep i fjellet. Sylvian Dahlberg Bye kommenterer at det i befaringsrapporten 

står at også Nils Skagnæs har kjørt trasealternativ 1 med 2,5 m bred tresker, noe hun mener 

ikke stemmer.   

 

Sylvian Dahlberg Bye beskriver for traseen videre ulovlige inngrep og ulovlig ferdsel på dyrket 

mark, brudd på Naturmangfoldloven og Forskrift om dragehode samt verdiforringelse ved 

eventuell veitrase nær huset på 29/6.   Hun påpeker og skade på vannkilde. 

 

I klagen skriver Sylvian Dahlberg Bye videre om at det var felt en kalkfuru i siste del av traseen 

på 29/6 opp i mot 29/5. Hun skal ha uttrykt bekymring for måten kommunen foretok 

oppmåling, og viser til at kommunen nektet å måle opp plasseringen av en en gjerdestolpe med 

opprullet gjerde.  

 

Sylvain Dahlberg Bye mener videre at trasen hadde karakter av sti og viser til kartet som fulgte 

Grøtåsens byggesøknad i 2011.  Hun viser også til den gamle traseen videre vestover fra 29/5 

over 29/3.  Hun mener dette har betydning for vurdering av inngrepene.  

 

Sylvian Dahlberg Bye kommenterer videre den siste delen av befaringen som gjaldt en annen 

trase, «alternativ 3».   

 

Sylvian Dahlberg Bye viser til at det i befaringsrapporten 29.1.17 ikke er vist til paragrafer i 

Naturmangfoldloven eller Forskrift om Dragehode.  

 

Sylvian Dahlberg Bye skriver 29.1.17 om inhabilitet, og viser til forvaltningslovens § 6, og 

viser til at saksbehandler Arne Hellum tidligere har fattet beslutninger om ikke å følge opp 

ulovlige inngrep. Hun viser til at vanlig praksis i andre forvaltningsorganer er å benytte ulike 

saksbehandlere i tilsvarende situasjoner.   

 

Avslutningsvis viser Sylvian Dahlberg Bye til at det framgår av kommunens brev av 16.7.12 at 

kommunen var kjent med inngrepene.  Hun mener Hellum ikke har fulgt opp dette forholdet, 

og hun viser til et brev 18.7.12 fra advokatfirma Grette til Kjetil Grøtåsen. Hun mener også at 

kommunen hverken i 2012 eller 2016 drøfter at inngrepene er gjort på annen manns eiendom 

ulovlig, og at vesentlig informasjon som kom fram på befaringen, ikke er tatt med i 

befaringsrapporten i det hun viser til Forvaltningslovens § 11 d, 2. ledd: «Blir det ved muntlige 

forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part gitt nye opplsyninger eller 

anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal de så vidt mulig nedtegnes eller 

protokolleres.  Det samme gjelder iakttakelser tjenestemannen gjør ved befaring m.m.» 

 



- 

Kommunen sendte 11.4.17 klagen fra Sylvian Dahlberg Bye til partene til informasjon og for 

eventuell kommentar.  

 

I brev 14.5.17 (16/5628-10) kommenterer Advokat Kongsvik på vegne av Leif Ole Bjørnstad 

befaringsrapporten datert 9.11.17.  Men først skriver han om hvorledes han blant annet 

opplever jordskifterettssaken. Advokaten skriver om veiretter og om historikk knyttet til blant 

annet eiendom 29/5.   

 

Når det gjelder befaringsrapporten datert 9.1.17 skriver Advokat Kongsvik 14.5.17 at den 

gamle aktomstveien fra hovedveien endte på Bjørnstad sin eiendom 29/1 og at det ikke var 

flere eiendommer innenfor Bjørnstads gård som brukte veien.  Advokaten beskriver den 

beskjedne bruken og bilbruken til «Aasen-plassene».  På befaringen 30.11.16 skal Bjørnstad ha 

sagt at hans åker ville bli pløyd opp.  

 

Advokat Kongsvik synes et alternativ ved å reetablere atkomst fra hovedveien og opp til 29/5 

over blant annet 29/3 er eneste løsning.  Han kommenterer dragehodeforekomstene i området. 

Avslutningsvis kommer advokaten med et mulig løsningsforslag med at Grøtåsen bygger hytte 

osv.  

 

Leif Ole Bjørnstad har i noen år til og med i år 2017 drevet jorda på 29/6 som tilhører Sylvian 

Dahlberg Bye. Han redegjorde på befaringen 30.11.16 for at han kjører trasealternativ 1 med 

en 3 m bred tresker opp til jordet til 29/6.    

 

I tillegg til det som hovedkomiteen skal ta stilling til i denne saken, er det også mye 

korrespondanse fra tidligere og mye korrespondanse samtidig om andre forhold. Det er fattet 

flere vedtak, og dette med veirett er et eksempel på noe som ennå ikke er endelig avklart. 

Rådmannen har ikke lagt med all korrespondanse det siste året som vedlegg, men allikevel 

finner rådmannen det relevant å ta med en stor mengde vedlegg slik at partene ikke skal 

oppfatte at opplysninger ikke er lagt fram til hovedutvalget.   

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Eiendommene i dette området ligger ikke innenfor noen reguleringplan.  Kommuneplanens 

arealdel angir formålet til landbruks-, natur- og friluftsområde.  

 

Dragehodeplanen er rødlistet – den ble vernet av Kongen i statsråd 20. mai 2011 i medhold av 

Naturmangfoldloven § 23 – og er gitt egen forskrift om dragehode som prioritert art. 

Fylkesmannen er forvaltningsmuyndighet etter forskriftens § 5. 

 

 

Juridiske forhold  

 

Kommunen er i denne saken bygningsmyndighet vedrørende vurdering av om det er utført 

søknadspliktige tiltak langs det Jordskifteretten betegner veitrasealternativ nr. 1.  

Jordskifteretten har avklaring av veirett til behandling. Fylkesmannen er klagemyndighet for 

kommunens avgjørelser som bygningsmyndighet.  Fylkesmannen er også 

forvaltningsmyndighet for plantearten «dragehode» som det finnes mye av i området.  

Sylvian Dahlberg Bye har kontaktet Sivilombudsmannen. Det er flere parter involvert.  
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Plan- og bygningslovens § 32-1 slår fast at kommunen kan avstå fra å forfølge overtredelser av 

«mindre betydning». § 32-1 angir kommunens plikt, men medfører ikke at private 

rettssubjekter får rettskrav på at kommunen forfølger ulovligheter. En slik beslutning som 

ligger innenfor lovens rammer, kan ikke være gjenstand for klage og klage skal derfor i 

utgangspunktet avvises.  Avvisning av en slik klage er dog et enkeltvedtak og kan påklages og 

skal tas til behandling.  

 

Det er i saken anført habilitetsinnsigelser.  

 

  

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Kjetil Grøtåsen har hatt byggesak for riving og bygging av ny bolig på eiendom 29/5 til 

behandling i kommunens arkivsak 11/2658 og 15/1348.  Utslippssak for renseanlegg for ny 

bolig har blitt behandlet i arkivsak 10/1374. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning var på befaring 30.11.15 i forbindelse med 

behandlingen av HMA-sak 80/15, dvs. nevnte arkivsak 15/1348 for bolig for Grøtåsen.  På 

befaringen gikk hovedkomiteen det såkalte «trasealternativ 1» fra eiendom 29/1, over 29/6 til 

29/5.  På bakgrunn av saksframlegg, dokument 15/1348-16, tok ikke hovedkomiteen 30.11.15, 

i følge saksprotokoll, dokument 15/1348-26, klage fra Sylvian Dahlberg Bye på byggesak for 

Kjetil Grøtåsen på 29/5 til følge. Fylkesmannen opphevet 18.4.16 (dokument 15/1348-49) 

kommunens godkjenning med begrunnelse av at det skulle vært behandlet dispensasjon fra 

byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 fordi det ikke var vist til noen stedbunden 

næring for eiendom 29/5.  Fylkesmannen viste også til atkomst som grunnlag for oppheving av 

kommunens vedtak. 

 

Kommunen uttalte seg 21.7.16 (15/1348-59) til fylkesmannen som 25.8.16 avslo krav fra 

Sylvian Dahlberg Bye om dekning av kr. 253 310 til dekning av sakskostnader etter at 

fylkesmannen 18.4.16 hadde opphevet kommunens godkjenning av bolig for Grøtåsen. 

Departementet opphevet 8.12.16 fylkesmannens avslag. Fylkesmannen vedtok 15.2.17 at 

kommunen skulle betale kr. 26.400,-, og 30.3.17 avslo departementet klage fra Sylvian 

Dahlberg Bye vedrørende dette.  

 

Kjetil Grøtåsen søkte 11.12.15 landbrukskontoret om bygging av landbruksvei, dvs. 

trasealternativ 1 og 3 som jordskifteretten 9.10.15 besluttet at Gøtåsen måtte søke om. I 

dokument 16/107-16 avslo landbrukskontoret søknaden etter vurdering av at det hovedsakelig 

søkes anlagt atkomst til bolig og at landbruksvirksomhet ville utgjøre en liten del av formålet.   

 

 

Økonomiske forhold 

  

I følge forvaltningslovens § 36, 1. ledd kan en part kreve å få dekket vesentlige kostnader 

dersom en klage blir endret til vedkommendes gunst.  Utfallet av behandlingen i klagesaker, 

både i hovedutvalget og hos fylkesmannen, kan ha betydning for dekning av utgifter i den 

forbindelse.  
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Behov for informasjon og høringer 

  

Det er ikke innhentet uttalelser fra andre myndigheter vedrørende arbeidene som ble utført i 

2012.  Fylkesmannen som klagemyndighet, fylkesmannens miljøvernavdeling (vedrørende 

dragehode) og Sivilombudsmannen har likens deltatt i korrespondansen.  

 

 

Alternative løsninger 

  

Alternativ 1: 

 

Hovedutvalget viser til kommunens notat 9.1.17 (dokument 16/5628-2) med vedlegg etter 

befaring 30.11.16, til klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til kommentarer 14.5.17 fra 

Advokat Kongsvik og til rådmannens saksframlegg.    

 

1. Hovedutvalget anser at de utførte arbeidene representerer en overtredelse av byggereglene 

vedrørende søknadsplikt, men kommer til at overtredelsen er av mindre betydning slik at 

kommunen avstår fra å forfølge overtredelesn.  Beslutningen om dette er ikke enkeltvedtak, 

jf. plan- og bygningslovens § 32-1.  

2. Det er ikke fattet enkeltvedtak med klageadgang, jf. Forvaltningslovens § 28. 

 

 

Alternativ 2:  

 

Hovedutvalget viser til kommunens notat 9.1.17 (dokument 16/5628-2) med vedlegg etter 

befaring 30.11.16, til klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til kommentarer 14.5.17 fra 

Advokat Kongsvik og til rådmannens saksframlegg.    

 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

Rådmannen kan ikke se at denne saken er av prinsippiell karakter.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Hovedutvalget skal i saken ta stilling til om det er foretatt søknadspliktige inngrep i veitrase.  

 

Kommunen viste 11.4.17 til at avgjørelsen i brev 9.1.17, etter befaringen 30.11.16, om at det 

ikke var utført søknadspliktige tiltak, ikke kunne påklages. Når Sylvian Dahlberg Bye klager på 

dette, legger rådmannen saken fram til Hovedutvalget for miljø- og areal for vurdering av om 

klagen skal avvises eller om alternativt vedtak skal fattes om henlegging av saken etter pbl § 

32-1. Kommunen har blant annet vist til at plan- oig bygningsloven ikke gir noen tidsfrist for å 

følge opp ulovligheter. 

 

Oppsummering av befaring 30.11.16 ble gitt i kommunens brev 9.1.17.  Befaringen skjedde ca 

4 ½ år etter at inngrepene ble foretatt, og kommunens observasjoner er gjengitt i nevnte brev.   
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I «Beskrivelse av saken» i dette saksframlegget er «Enkelte av observasjonene og ytringene på 

befaringen» gjengitt.  Det framgår at deltakerne på befaringen stanset flere steder på 

strekningen der de involverte hadde ting å påpeke. I befaringsrapporten står det om «Enkelte 

av observasjonene og ytringene på befaringen»: 

 

Befaringen varte i ca 2 timer. Det var ikke snø på bakken. Deltakerne gikk samlet, så nærmere på 

enkelte forhold som en eller flere av partene tok opp, og det ble også diskusjoner. Kommunen tok 

bilder og hadde med en tommestokk som det ble tatt enkelte mål med. 

  

Befaringen startet med at trasealternativ 1 ble gått østfra og vestover. Det jordskifteretten kaller 

«Rode 2» og «Rode 3» av alternativ 1 ble befart. Etter å ha passert over jordet på 29/1, stanset 

deltakerne og så på traseen med dens hjulspor osv i oppoverbakken inne i skogen. I første 

venstresving ble traseen målt til å ha en bredde på ca 2,5 m. Det var vanskelig å se spor etter 

inngrep som skal ha blitt utført der for 4 ½ år siden. Grøtåsen kommenterte at han hadde fått 

tillatelse av Bjørnstad til å fjerne furu og til å rette innerkanten av traseen. Han opplyste at det 

ikke var tilført masse, bare «pusset på kanten».  

 

Litt videre langs traseen inne i skogen, litt lengre vest, ble det målt spor etter inngrep på 

nordsiden av traseen over en ca 8 m lang strekning. Der var det en inntil ca 0,5 m høy 

«skjæring». Masser som var fjernet i «skjæringa», var lagt på vestsiden av traseen der det ble 

målt en inntil ca 0,3 m høy «skråning», slik at total trasebredde akkurat der var ca 4,5 m. 

Grøtåsen fortalte at dette var gjort for å gjøre veien kjørbar.  

 

Da befaringen nådde eiendomsgrensen mellom 29/1 og 29/6, så vi på kalkfuru. Lilja Bye nevnte 

blant annet at røttene til slike trær kan være sårbare for skader som følge av inngrep eller trafikk. 

Bjørnstad nevnte «delefuru».  

 

Lilja Bye viste til at trase 1 går tett inn på bebyggelsen på 29/6, noe som er negativt for 29/6.  

 

Så gikk traseen over jordet på 29/6. Lilja Bye fortalte at traseen her var flyttet og at vannkilden 

var ødelagt. Vi forsto det slik at Dahlberg Bye mente en endring i trase hadde hatt betydning for 

vannkilden. Bjørnstad fortalte at jordet nedstrøms traseen (sør for traseen) tidvis kunne være så 

bløtt at det ikke var aktuelt å dyrke der. Kommunens representanter forsto det slik at Lilja Bye 

mente at terrenget var trykket ned slik at vannkilden var påvirket og slik at vannet ble stående i 

terrenget og ikke ble drenert vekk. Hellum ga uttrykk for at han ikke forsto resonnementet om at 

dette skulle kunne føre til at jordet nedstrøms traseen var bløtere enn det det ellers ville vært. 

  

Den siste delen av traseen på 29/6 går i en skråning. Det er noe sidehelning samtidig som det er 

en bakke opp til 29/5. Det var her det var gjort størst inngrep langs trasealternativ 1. I følge 

Grøtåsen var dette gjort fordi det skulle fraktes materialer til 29/5. Det var inngrep langs en ca 

30 m lang strekning. Grøtåsen forklarte at det med gravemaskinskuffe var skrapt av noe i 

veikanten på nordsiden, og så var disse massene lagt i nedkant på sørsiden. «Skjæringa» på 

nordsiden hadde lengst oppe (lengst vest) fra ca 20 cm - 40 cm høyde. På det meste er det ca 80 

cm høyde på skjæringa på nordsiden. Grøtåsen påpekte at det var skjæring der før, og at 

inngrepene ikke har ført til 80 cm ny/økt skjæring. Det var verken pigget eller sprengt. Han 

presiserte at det ikke var tilkjørt steiner eller andre masser, men redegjorde for at det var lagt 2 

traktorskuffer med takstein i bunnen av bakken. Det var grodd til, og på befaringen så vi ikke spor 

etter taksteinen. I en strekning på ca 6 m lengde i nedkant av traseen kunne vi se andre steiner enn 

slike steinmasser som er i «skjælfjellet» på stedet. Grøtåsen fortalte at dette var steiner som ikke 
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var fraktet hit i 2012. Jan Petter Lilja Bye betvilte at steinene hadde vært der tidligere. Kommunen 

hadde ikke med nivellerutstyr, water el.l., men tommestokk ble brukt til å anslå omtrent hvor høy 

skråningen var i nedkant i sør. Hellum kom fram til at skråningen på det meste var ca 1 m, dvs. 

forsøkt anslått høydeforskjellen fra overkant trase og ned til jomfruelig terreng på sørsiden. På 

befaringen kom det fram ulike syn på om arbeidene var utført i henhold til muntlig avtale mellom 

Sylvian Dahlberg Bye og Grøtåsen, eller ikke.  

 

Befaringsdeltakerne gikk så noen hundre meter videre vestover, dvs. på eiendommen 29/5 og 29/3. 

Selv om det virket som om traseen ikke var særlig i bruk lengre, var det tydelig at dette må ha vært 

en mye brukt trase i gamle dager.  

 

Sylvian Dahlberg Bye fant på befaringen noen eksemplarer av planten «dragehode», slik at de 

som deltok på befaringen kunne se hvorledes planten så ut på denne årstiden.  

 

Befaringsdeltakerne fant markeringer som var satt ut for trasealternativ 3, og traseen ble gått. 

Jan Petter Lilja Bye viste under veis i trasealternativ 3 til et trasealternativ 4 som, slik vi forsto 

det, jordskifteretten hadde forkastet.  

 

På grensen mellom 29/5 og 29/3 er det en port i den gamle veitraseen. Mellom portstolpene er det 

en bredde på ca 2,65 m.  

 

Leif Ola Bjørnstad fortalte at eiendom 29/1 og eiendom 29/3 har rett til å kjøre over 29/5 og 29/6. 

  

Kommunen tok mange bilder på befaringen. Disse er ennå ikke gjennomgått eller systematisert. 

 

 

Rådmannen ser at det under befaringen kunne vært utført nøyaktigere målinger av inngrepene 

utført i 2012 enn med tommestokk.  Det kunne vært brukt måleutstyr som f. eks. kommunens 

oppmålingskontor har.  Rådmannen vurderer likevel at målingene var tilstrekkelige for å 

vurdere omtrentlig omfang av inngrepene.    

 

 

I befaringsrapport 9.1.17 skrev kommunen vedrørende «Vurdering av terrenginngrep og av om 

arbeidene utført i 2012 er søknadspliktige»:  

 

I følge plan- og bygningslovens § 20-1 a) er bygging av nye anlegg søknadspliktige. Vår 

vurdering er at arbeidene langs trasealternativ 1 ikke gjelder en ny vei, det er arbeider langs en 

gammel vei. Arbeidene er således ikke søknadspliktige etter § 20-1 a). 

  

I følge plan- og bygningslovens § 20-1 b) er vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak 

som nevnt i § 20-1 a, søknadspliktig. I følge «PBL for praktikere» sin omtale av pbl § 20-1 b) må 

hva som er vesentlig endring eller reparasjon vurderes konkret. Tiltakets omfang, karakter og 

kompleksitet skal tas i betraktning. 

 

Omfang:  

Viken skog ved veiplanlegger Fredrik C. Løvenskiold har delt opp trasealternativ 1 i 3 «roder». 

«Rode 1» er ca 110 m lang og starter på grensen mellom 29/3 og 29/1 og ble ikke vurdert på 

befaringen. «Rode 2» er ca 200 m lang og ligger på 29/1. «Rode 3» er ca 115 m lang og ligger på 

29/6. De vesentligste inngrepene som det er redegjort for ovenfor, dreier seg om strekninger av 

begrenset lengde, det er blant annet nevnt ca. 8 m og ca. 30 m. Videre er det nevnt at synlige 
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skjæringer i «rode 2» er inntil 0,5 m og i «rode 3» inntil 0,8 m, og vi har inntrykk av at dette ikke i 

særlig grad er nye skjæringer men tidligere skjæringer som er berørt. Fyllingene er også av 

begrenset omfang, det er referert til at disse har en høyde på inntil ca 0,3 m i «rode 2» og inntil ca 

1,0 m i «rode 3». Vår konklusjon er at inngrepene ikke har et omfang som gjør at de ut i fra selve 

omfanget kommer inn under vesentlig endring eller vesentlig reparasjon.  

 

Karakter:  

Det er redegjort for at arbeidene er gjort med skuffa på gravemaskin, og ikke ved pigging eller 

sprengning. De masser som framkommer når det er pusset på skjæringer, er lagt på nedsiden av 

trassen. Det er opplyst at det ikke har blitt tilført masser – bare brukt massene fra pussinga av 

skjæringene, bortsett i fra 2 skuffer med takstein. Vi anser at det er vanlig at diverse kjørbare 

traseer har behov for vedlikehold og noe utbedring pga. erodering, slitasje osv. Det vil også 

kunne komme henvendelser om behov for utbedringer fra f. eks. utrykningsinstanser eller de som 

skal tømme søppel. Vann må ledes vekk, og skader etter telehiv o.l. må utbedres og forebygges. 

Derfor gjennomføres det mange steder fra tid til annen f. eks. rensking av veigrøfter, noe som 

vurderes ofte å kunne gi skjæringer mye høyere enn på 29/6. Behovet for å gjennomføre slike 

tiltak kan være ekstra stort når det skal fram skurtreskere og andre kjøretøyer som er større enn 

personbiler. Vi ser på arbeidene som er utført på 29/6 som utbedringer av en karakter som gjør at 

de ut i fra selve karakteren ikke utløser plikt til å søke om tillatelse. 

 

Kompleksitet:  

Vilkåret om kompleksitet forutsettes å ha å gjøre med behovet for å ansvarsbelegge arbeider av en 

viss vanskelighetsgrad, og at kompliserte arbeider med større sikkerhet får en forskriftsmessig 

prosjektering og utførelse dersom arbeidene behandles etter byggereglene. Naturmangfoldloven 

er blitt nevnt, og den rødlistede blomsten «dragehode» finnes mange steder i området.  

På befaringen viste Hellum fram kart fra rapport «Dragehode i Buskerud» laget av Sweco Norge 

AS v/Frode Løset på oppdrag fra fylkesmannen i Buskerud med Åsmund Tysse som kontaktperson. 

Rapporten for «Ultveit» er fra 2014. Kartene viser store forekomster av dragehode i skraverte 

områder, blant annet rett øst for det sted befaringen startet samt i flere områder av varierende 

størrelse nord for trasealternativ 1. Et ytterligere område, og aller største område, er sør for 

trasealternativ 1, hovedsakelig på 29/3 men også på 29/6 og noe på 29/5. I tillegg til slike 

skraverte områder vises små delpopulasjoner. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter en 

egen forskrift i medhold av Naturmangfoldlovens § 23 – kongen har i statsråd 20.5.11 utpekt 

dragehode til en prioritert art. Dersom noen ønsker å gjøre tiltak som vil påvirke 

dragehodeplanter, må det sendes en søknad til fylkesmannen som kan vurdere å gi dispensasjon 

dersom tiltaket ikke utgjør noen fare for artens bestandssituasjon eller utvikling. Når det kommer 

søknad etter plan- og bygningsloven fra Grøtåsen for trasealternativ 1 og 3, vil det måtte 

undersøkes om det er tilstrekkelig dokumentert vedrørende dragehode og om fylkesmannen 

allerede er tilstrekkelig involvert/gitt dispensasjon hvis tiltakene berører dragehodeforekomster. 

Men for vurderingen av om de arbeidene som ble utført i 2012 er søknadspliktige, finner 

bygningsmyndigheten ikke at dragehodeproblematikken medfører at det nå i etterkant må søkes 

om tillatelse pga kompleksitet el.l.  

 

I dette tilfellet vurderer vi at det ikke er arbeider som er utført som ut i fra selve kompleksiteten 

tilsier søknadsplikt.  

 

Samlet vurdering av tiltakene, ut i fra av omfang, karakter og kompleksitet: Bygningsmyndigheten 

konkluderer med at tiltakene som er utført ikke er søknadspliktige etter pbl § 20-1 b), vurdert 

verken ut for omfang, karakter eller kompleksitet hver for seg eller samlet sett. Vi kan heller ikke 

se at det ut i fra andre kriterier som f. eks. estetikk eller i forhold til naboer skulle være 

søknadsplikt. 
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I befaringsrapporten skrev kommunen også om andre byggeregler: 

 

Plan- og bygningslovens § 20-5 angir tiltak som er unntatt søknadsplikt. I § 20-5 g) står det: 

«andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.» 

Byggesaksforskriftens § 4-1 angir tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Ved vurdering av 

omfang av terrengendringer, finner man i § 4-1 d) nr. 7 at det ved mindre fylling eller planering 

av terreng er en grense på 3,0 m høydeforskjell for når det kreves søknad. Tiltakene som er utført 

blir ikke søknadspliktige som følge av § 4-1 d) nr. 7.  

 

Vi nevner også at formannskapet i Ringerike kommune 16.9.14 vedtok retningslinjer for 

oppfylling/massedeponi. I LNF-områder så utløser terrenginngrep som avviker mer enn 3,0 m fra 

opprinnelig terreng eller som har samlet omfang på mer enn 1 000 m², søknadsplikt. Inngrepene i 

dette tilfelle utløser ikke søknadsplikt som følge av nevnte retningslinjer. 

 

I befaringsrapporten konkluderte kommunen slik:  

 

Vi kan ikke se at det er utført søknadspliktige tiltak i trasealternativ 1, jf. Plan- og 

bygningslovens § 20-1, bokstav a eller b. Vi finner videre at tiltakene er i henhold til 

unntaksreglene i byggesaksforskriftens § 4-1 d) nr. 7 og finner at tiltakene heller ikke utløser 

søknadsplikt etter retningslinjene som formannskapet vedtok 16.9.14. På bakgrunn av dette, 

finner vi det ikke nødvendig å vurdere om de utførte tiltak trenger å fritas etter plan- og 

bygningslovens § 20-5 g).  

Vi viser for øvrig til at veiledningen til byggesaksforskriften for § 4-1 angir: «Kommunens 

avgjørelse av om tiltak kan unntas fra søknadsplikt anses som prosessledende og er ikke mulig å 

klage på.» 

 

I befaringsrapporten 9.1.17 kommenterte kommunen befaringen for øvrig slik: 

 

I dokument 15/1348-68, dvs. et brev 23.11.16 til Sylvian Dahlberg Bye, redegjorde vi blant annet 

for at fylkesmannen er myndighet vedrørende eventuelle ødeleggelser av arten dragehode.  

 

Når det gjelder hjulspor, der hvor trasealternativ 1 passerer over jordet på 29/6, er det nevnt at 

deler av traseen er noe endret. Vi kjenner ikke til at det på dette stedet er utført anleggsarbeider, 

men det virker som om trafikk på traseen ikke helt har fulgt opprinnelig trase. Vi antar at det med 

formodentlig begrenset bærelag i bakken, kan bli hjulspor ved kjøring, og at det ved senere 

kjøring kan bli svingt unna for å unngå å komme ned i slike hjulspor. Det vurderes altså ikke å 

være noe tiltak som er utført, og vi forutsetter at tidligere trase kan være like anvendbar som den 

avvikende traseen. Eventuell trafikk, før det foreligger en endelig godkjenning av Jordskifteretten, 

forutsetter vi kan skje i opprinnelig trase slik at det inntil da ikke er nødvendig å kreve søknad om 

tillatelse til en midlertidig, endret veitrase.  

 

Vi har ikke vurdert dette med opplysningene om flytting av trase fullstendig, og har i denne 

omgang f. eks. ikke sammenlignet flyfoto fra ulike tider. I forbindelse med framtidig søknad etter 

plan- og bygningsloven, vil plassering av traseer være en del av dokumentasjonen. Evt. skader på 

terreng og vannkilde anses å være et privatrettslig forhold.  

 

Hvorvidt terrenginngrepene på 29/6 er gjort i henhold til en muntlig avtale mellom 

hjemmelshaverne for 29/6 og 29/5 eller ikke, kan vi ikke se at har betydning for om de utførte 

arbeidene er søknadspliktige eller ikke. Etter hva vi forstår er dette forhold som tas opp 

privatrettslig. 



- 

 

I bearingsrapporten 1.9.17 skrev kommiunen vedrørende inhabilitet: 

 

I Grøtåsens byggesak, vår arkivsak nr. 15/1348, fattet fylkesmannen endelig vedtak18.4.16. 

Kommunens godkjenning ble opphevet. I kommunens saksframlegg til Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning sin klagebehandling 30.11.15, vurderte rådmannen at det ikke var 

klandreverdige inhabilitetsforhold i kommunen i saken. Fylkesmannen gikk ikke i mot denne 

vurderingen 18.4.16. Vi mener håndteringen av terrenginngrep knyttet til befaringen 30.11.16 ikke 

er problematisk med hensyn til inhabilitet, og det er nå Ane Weber, Arne Hellum og kommunalsjef 

Gunn Edvardsen som representerer bygningsmyndigheten vedrørende dette. Når det gjelder 

behandlingen av de 2 traseene som jordskifteretten har fattet vedtak om, vil Ringerike kommune 

løpende måtte vurdere sin habilitet, og vurdere om en annen kommune skal ta seg av f. eks. 

utarbeidelse av saksframlegg. 

 

 

I klage 29.1.17 viser Sylvian Dahlberg Bye blant annet til henvendelser hun har gjort til blant 

annet kommunen angående denne saken og andre forhold.  Innledningsvis anfører hun at det er 

brukt feil paragraf ved innkalling til befaringen.  Rådmannen kan ikke se at det har betydning 

for saken at hun mener det i innkallingen til befaringen skulle vært vist til plan- og 

bygningslovens § 32-1 som omhandler forfølging av ulovligheter, mens kommunen i 

innkallingen 23.11.16 til befaring viste til § 33-2 som blant annet omhandler kommunens rett til 

å foreta undersøkelser på fast eiendom med sikte på gjennomføring av loven eller bestemmelser 

i medhold av loven. Sak 16/5628 ble opprettet i forbindelse med at det ble innkalt til 

befaringen. § 32-1 angir kommunens plikt til å følge opp ulovligheter, men gir ikke selvstendig 

hjemmel til å foreta undersøkelser.  

 

Sylvian Dahlberg Bye bemerker at det skulle vært sendt ut referat fra befaringen slik at partene 

kunne kommet med kommentarer. Rådmannen viser til at det 9.1.17 ikke ble fattet noe 

enkeltvedtak med klageadgang.  Rådmannen mener all korrespondansen i saken, det inntrykk 

administrasjonen fikk ved selvsyn på befaringen og de vurderinger som ble gjort i 

befaringsrapporten 9.1.17 ga et tilstrekkelig grunnlag for konklusjonen i  rapporten.  Gjennom 

sin klage har Sylvian Dahlberg Bye likevel fått fremmet sine synspunkter overfor kommunen 

inkludert hovedkomiteen. 

 

Sylvian Dahlberg Bye savner blant annet plan- og bygningslovens § 32-1 og 

Naturmangfoldloven i kommunens behandling. Sylvian Dahlberg Bye bemerker at de ved 

befaringen 30.11.16 kommenterte at det hadde vært mye dragehode langs veien.  I 

befaringsrapporten er det under «kompleksitet» vist til det i Sweco-rapport med kart som viser 

hvor det var dragehodeforekomster.  At det kan ha blitt felt kalkfuruer kan ikke rådmannen se 

hvorledes kan tillegges særlig vekt.  

 

 Rådmannen viser til at det under «kompleksitet» i befaringsrapporten er redegjort for at det er 

fylkesmannen som er myndighet for inngrep knyttet til dragehode, og kjenner til at 

fylkesmannens Åsmund Tysse har blitt kontaktet om dragehode. En breddeutvidelse som måtte 

være utført der befaringen 30.11.16 startet, en breddeutvidelse som ikke er nevnt i 

befaringrapporten 9.1.17 og som evt. skulle ha berørt dragehode, finner rådmannen er en sak 

for fylkesmannen og ikke for kommunen. 

  



- 

I kommentarer til befaringsrapporten skriver Sylvian Dahlberg Bye: «Det ble orientert om at 

Ringerike kommune tidligere har erklært seg inhabile i saker knyttet til angjeldende 

eiendommer.  Dette altså på grunn av at Ringerike kommunes enhetsleder for miljø og 

arealforvaltning har næringsinteresser knyttet til eiendommene.  Vi ba eksplisitt om at dette 

ble ført i referatet.  Øvre Aasen 29/5 har ikke veirett over Nedre Aasen 29/6.  Rettskraftig 

dom på dette foreligger.  En veitrase her vil medføre en vesentlig forringelse/verditap på 

eiendommen.»   Habilitetsspørsmålet er tatt opp i siste avsnitt i befaringsrapporten 9.1.17. Det 

er blant annet vist til at fylkemsannen i sitt vedtak 18.4.16 ikke gikk i mot kommunens 

vurdering av at det ikke forelå klandreverdige inhabilitetsforhold.  De utførte 

terrenginngrepene er ellers ikke på Skagnæs sin eiendom 29/3.  Inngrepene skjedde i 2012 i 

forbindelse med at kommunen godkjente rammetillatelse 12.1.12 og igangsettingstillatelse 

2.5.12, opphevet av   Fylkesmannen 18.4.16.  Heidi Skagnæs ble eier av 29/3 i 2013. 

 

Sylvian Dahlberg Bye kommenterer befaringsrapport når det gjelder beskrivelsen av 

observasjonenene av inngrep i bakken på 29/1.  Hun forklarer at man tidligere kjørte på 

«skjærfjellet» og at man satt på skrå i bilen.  Det står i referatet at det ble målt 0,5 m skjæring, 

og rådmannen kan ikke se at tallet 0,5 m må økes ut i fra opplysningene fra Sylvian Dahlberg 

Bye. Rådmannen kan ikke se at det er utført «betydelig inngrep i fjellet».  

 

Sylvian Dahlberg Bye kommenterer at det i befaringsrapporten står om kjøring med tresker, og 

at Nils Skagnæs ikke har kjørt der.  Kommunen hadde skrevet at Nils Skagnæs hadde kjørt 

med 2,5 m bred tresker, men da gjenstår det at Leif Ole Bjørnstad hadde kjørt med 3 m bred 

tresker.  

 

Sylvian Dahlberg Bye anfører videre ulovlige inngrep og ulovlig ferdsel på dyrket mark, brudd 

på Naturmangfoldloven og Forskrift om dragehode samt verdiforringelse ved eventuell veitrase 

nær huset på 29/6.  Rådmannen kan ikke se at dette er forhold som vedrører spørsmål om 

søknadsplikt vedrørende inngrep i 2012.   

 

Sylvian Dahlberg Bye skriver 29.1.17 videre om ferdsel med anleggsmaskiner ute på dyrket 

mark og om skade på brønn som vannkilde. Hun viser til taksten som rådmannen har vedlagt 

(dokument 15/1348-27).  Rådmannen vurderer at dette er privatrettslige forhold. Sylvian 

Dahlberg Bye viser til at Ringerike kommune tok bilder av brønnen og vurderte den som knust.  

Kommunens representanter på befaringen hadde ikke spesialkompetanse på brønner, og har 

ikke tatt stilling til årsaken til at brønnen evt. er endret.  

 

I klagen skriver Sylvian Dahlberg Bye videre om at det var felt en kalkfuru i siste del av traseen 

på 29/6 opp i mot 29/5. Rådmannen vurderer ikke at felling av kalkfuru er av vesenetlig 

betydning for søknadsspørsmålet. Sylvian Dahlberg Bye uttrykker videre bekymring for måten 

kommuen foretok oppmåling.  Rådmannen vurderer at terrenginngrepene i området er så 

begrensende at en tommestokk er tilstrekkelig for å feste omtrentlige tall til det man ser.   

Bredder og høyder varierer langs traseen, og rådmannen kan ikke se at hovedinntrykket hadde 

blitt annerledes dersom det hadde vært gjort eksakte målinger, ville ikke hovedinntrykket blitt 

et annet.  Ca-tallene som det er operert med i befaringsrapporten, er anslåtte tall med 

tommestokk, og det er ikke bare skrittet opp el.l.   Dahlberg Bye viser videre til at kommunen 

nektet å måle opp plasseringen av en en gjerdestolpe med opprullet gjerde.  Kommunen 

håndhever ikke Lov om grannegjerde.  Flytting grensemerker el.l. vurderes som privatrettslige 

forhold, og det er oppmålingskontoret som er rette instans for å rykke ut dersom grensemerker 

skal settes ut.   



- 

 

Sylvian Dahlberg Bye mener videre at trasen hadde karakter av sti og viser til kartet som fulgte 

Grøtåsens byggesøknad i 2011.  Hun viser også til den gamle traseen videre vestover fra 29/5 

over 29/3.  Hun mener dette har betydning for vurdering av inngrepene. Rådmannen viser til at 

dette har vært en trase som i mange år var atkomst blant annet til fots, med hest og kjerre osv, 

og i de siste årene også med 3 m bred skurtresker.  Rådmannens vurdering er derfor at traseen 

er en gammel vei og ikke sti. Rådmannen viser for øvrig til at hele traseen inkludert traseen 

videre sørvestover fra 29/5 over blant annet 29/3 ned til Åsaveien ble befart 31.10.17 med 

Nedre Buskerud Jordskifterett.  Selv om traseen sørvest for 29/5 trolig ikke har vært benyttet 

annet enn til fots mange år, er selve traseen svært tydelig og det framgår etter rådmannens 

vurdering tydelig at traseen er en gammel vei.  Traseen vurderes nå som utgangspunkt for et 

mulig atkomstalternativ i jordskifteretten.  

 

Sylvian Dahlberg Bye kommenterer videre den siste delen av befaringen som gjaldt en annen 

trase, «alternativ 3».  Rådmannen kan ikke se at kommanterene vedrørende dette har betydning 

for spørsmålet om søknadsplikt for arbeidene utført i 2012, og vurderer ikke kommentarene. 

 

Kunnskapsgrunnlaget ut ifra Naturmangfoldlovens § 8 vurderes derved å være godt 

vedrørende dragehode, men som nevnt i befaringsrapporten ville en søknad om veitiltak måtte 

inneholde vurdering av dragehode, og fylkesmannen ville være myndighet om dragehode 

berøres. Rådmannen mener at de beskjedne arbeidene som ble gjort i 2012 ikke behøver å 

reverseres selv om det er mange store dragehodeforekomster i området.  Jordskifteretten 

skriver 12.10.15 side 57 at Frode Løset i Sweco i sin rapport konkluderer med at alternativ 1 

ikke er i konflikt med dragehodeforekomster med mindre det foretas breddeutvidelse i 

kalkskråning opp mot eiendom 29/5. 

 

Sylvian Dahlberg Bye skriver 29.1.17 om inhabilitet, og viser til forvaltningslovens § 6.  Hun 

skriver at saksbehandler Arne Hellum tidligere har fattet beslutninger om ikke å følge opp 

ulovlige inngrep. Hun anfører at vanlig praksis i andre forvaltningsorganer er å benytte ulike 

saksbehanedler i tilsvarende situasjoner.  Rådmannen viser til at bygningsmyndigheten i 

Ringerike kommune i mange år har praktisert «fullført saksbehandling», slik at en 

saksbehandler «følger saken fra A til Å». Det er altså ikke slik at en saksbehandler overlater 

saken til en annen dersom det kommer en klage. Rådmannen kan ikke se at dette er en 

lovstridig praksis. Dette er en omfattende sak. 

 

Avslutningsvis viser Sylvian Dahlberg Bye til at det framgår av kommunens brev av 16.7.12 at 

kommunen var kjent med inngrepene.  Hun mener Hellum ikke har fulgt opp dette forholdet, 

og hun viser til et brev 18.7.12 fra advokatfirma Grette til Kjetil Grøtåsen. Hun mener også at 

kommunen hverken i 2012 eller 2016 drøfter at inngrepene er gjort på annen manns eiendom 

ulovlig, og at vesentlig informasjon ikke er tatt med i det hun viser til Forvaltningslovens § 11 

d, 2. ledd: «Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part 

gitt nye opplsyninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal de så vidt 

mulig nedtegnes eller protokolleres.  Det samme gjelder iakttakelser tjenestemannen gjør ved 

befaring m.m.» Rådmannen viser til at det i følge plan- og bygningslovens § 21-6 ikke er opp 

til kommunen å ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesaker. For øvrig 

viser rådmannen til at Nedre Buskerud Jordskifterett har gitt Grøtåsen midlertidig veirett.  

 

Kommunen tok i brev 16.7.12 opp inngrepene som kommunen var blitt kjent med.  

Rådmannen redegjorde deretter i et brev 23.8.12 for å ha opplysninger om at arbeider ikke 
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lengre pågikk, noe Grøtåsen bekreftet i brev 24.11.12 da han skrev at arbeidet var stanset og 

samtidig opplyste at det jobbes med alternative atkomsttraseer og/eller avklaring av veirett 

over 29/6.  Det ble fra 24.11.12 til 5.2.15 ikke registrert noen nye dokumenter. Det vurderes at 

det i denne perioden ikke forelå noe grunnlag for kommunen å følge opp saken. Rådmannen 

mener videre at kommunen har fulgt opp saken med betydelig innsats i de perioder hvor saken 

har vært aktiv, det er likevel flere kompliserte problemstillinger som delvis er vevd inni 

hverandre.  

 

Rådmannen anser befaringsrapporten 9.1.17 for å være relativt fyldig, men har likevel skrevet i 

rapporten at det er enkelte av partenes ytringer som er notert. Sylvian Dahlberg Bye har 

gjennom sin klage kommentert de forhold hun mener er utelatt.  For å ivareta kontradiksjon, 

ble klagen oversendt partene Bjørnstad og Grøtåsen i brev 11.4.17 med frist for kommentarer 

til 12.5.17.  Kommunen mottok brev 14.5.17 fra Advokat Kongsvi på vegne av Bjørnstad.  I 

brevet redegjøres det for ulike forhold, blant annet veiens historikk og veirett over «Åsen-

plassene». Rådmannen merker seg blant annet at den gamle atkomsten fra hovedveien som 

veitrasealternativ 1 er en del av, ender opp på Bjørnstads eiendom 29/1.  Siden har kommunen 

også mottatt brev 19.6.17, 15.8.17 og 16.8.17 fra Advokat Kongsvik.  Disse brevene er ikke 

vurdert av rådmannen i forbindelse med advokatens kommentar til befaringrapport 9.1.17.  

 

Rådmannenens vurdering av at tiltakene ikke medfører søknadsplikt, endres ikke som følge av 

klagen. 

 

Det har kommet purringer fra Sylvian Dahlberg Bye i forbindelse med klagen hennes på 

kommunens konklusjon i brev 9.1.17 om at inngrepene i 2012 ikke trenger søknad eller 

tillatelse. Å følge opp klagen har tatt lengre tid enn ønskelig, men purringene og andre temaer 

har vært besvart og håndtert. Andre temaer gjelder blant annet om formålet veitrase nr. 1 er 

tegnet inn med på kommunens ulike kart til ulike tider, eiendommen 29/5 sitt formål, 

hovedbygningen sin bygningstype, dette med at trase nr. 1 er pløyd opp over jordet på 29/1 

samt dette at det jobbes for å avklare hva slags endelig løsning det skal bli for atkomstvei.  

Kommunen har blant annet i sine brev 11.4.17, 2.6.17, 28.8.17 og 23.10.17 svart og orientert 

om saken.  Partene ble gitt anledning til å kommentere befaringsrapporten datert 9.1.17 og 

klagen fra Sylvian Dahlberg Bye.  

 

En del av den traseen jordskifteretten kaller «alternativ 1» er pløyd opp på jordet på 29/1. 

Dette ble opplyst i brev 14.5.17 fra Advokat Kongsvik som representerer Bjørnstad på 29/1. I 

brev 27.6.17 ba Sylvian Dahlberg Bye kommunen om å opprette ulovlighetssak vedrørende 

dette. I brev 28.7.17 ba kommunen om kommentar fra Advokat Kongsvik. Etter å ha fått brev 

datert 15.8.17 fra Advokat Kongsvik, skrev kommunen 21.8.17 brev til Nedre Buskerud 

Jorskifterett.  Jordskifteretten svarte 25.8.17 og la ved brev 9.6.17 der jordskifteretten påpekte 

at handlingen med å pløye opp veien er i strid med vedtak av 9.10.15 der Grøtåsen ble gitt en 

midlertidig veirett på 29/1. Jordskifteretten skrev at Dahlberg Bye var orientert om at hun 

kunne anmode om midlertidig veirett over 29/1 på lik linje med Grøtåsen.  

 

31.10.17 holdt Nedre Buskerud Jordskifterett befaring av en alternativ veitrase sørvestover fra 

29/5, hovedsakelig på 29/3, og kommunen deltok på den første delen av befaringen som endte 

opp med at det ble sett på hvor det var pløyd opp, og oppløyingen ble diskutert.  Det ble blant 

annet observert at Grøtåsen hadde kjørt i traseen over jordet.  I det dette saksframlegget, 

dokument 16/5628-45, skrives, foreligger det ikke konklusjon fra jordskifteretten etter 

befaringen, og slik rådmannen forstår det er det aktuelt at partene kan komme med anførsler til 
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jordskifteretten før det konkluderes om noen uker.  På bakgrunn av svaret jordskifteretten ga 

kommunen 25.8.17 og prosessen knyttet til jordskifterettens videre arbeid som befaringen 

31.10.17 var et ledd i, finner rådmannen det ikke aktuelt å opprette noen ulovlighetssak 

vedrørende pløyinga i traseen nå.   

 

Rådmannens samlede vurdering er at inngrepene i 2012 er gjort i en trase som har ligget der i 

mange år.  Traseen har trolig blitt brukt på forskjellig vis, blant annet med hest og kjerre, og i 

moderne tid har i alle fall deler av strekningen blitt brukt av skurtresker med inntil 3 m bredde.  

Når det skal vurdere om et tiltak er søknadspliktig, er tiltakenes omfang sentralt, men det kan 

også være av betydning om tiltakene har medført en bruksendring.  Det har vært diskusjon om 

hva traseen har vært benyttet til og hvem som har hatt veirett eller har brukt traseen.  Det har f. 

eks. vært diskutert hva kart til ulike tidere har vist for slags vei el.l.. Vi har i denne omgang f. 

eks. ikke gjennomgått vedlegg i 16 punkter som Grøåsen la ved sitt brev 7.12.16. Grøtåsen er i 

prosess med søknad om tillatelse til opparbeidelse av atkomst for boligformål på 29/5, og en 

slik søknad har tekniske krav til veistandard.  Rådmannen mener at inngrepene som ble gjort i 

2012 må kunne vurderes uavhengig av veiretter, tillatelse fra grunneiere osv.  

 

Rådmannen kan ikke se at de synspunkter Sylvian Dahlberg Bye eller andre har kommet med 

etter befaringsrapporten 9.1.17 tilsier at kommunen skal endre sin oppfatning av at inngrepene 

som ble foretatt i 2012, ikke er søknadspliktige. 

 

 

Vedlegg 

 

I – Innledende vedlegg  

- Oversiktskart målestokk 1:50 000 

- Situasjonskart målestokk 1:2000 

- Kart fra Nedre Buskerud Jordskifterett samt utredning av veitrase alternativ 1 

- 16/5628-2  Brev 9.1.17 med vedlegg fra kommunen etter befaring 30.11.16 

- 16/5628-4 Klage 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye 

- 15/1348-27   Befaringsrapport 30.6.15 sendt 7.12.15 fra Sylvian Dahlberg Bye 

- 14/918-1 Retningslinjer vedtatt i formannskapet 16.9.14 for oppfylling/massedeponi 

- 16/5628-10   Brev 14.5.17 fra Advokat Kongsvik vedrørende befaringsrapport 9.1.17 

 

II Fra arkivsak 15/1348 

- 15/1348-16 Saksframlegg for hovedkomitesak 80/15 for bolig på 29/5 

- 15/1348-26 Saksprotokoll for hovedkomitesak 80/15 

- 15/1348-49 Fylkesmannen tok 18.4.16 klagen til følge og omgjorde kommunens vedtak 

- 15/1348-50 Sylvian Dahlberg Bye ber 10.5.16 kommunen reagere på veitiltak i 2012 

- 15/1348-55 Brev til kommunen 6.6.16 fra Sylvian Dahlberg Bye om brev 10.5.16 

- 15/1348-56 Epost 21.6.16 fra Sylvian Dahlberg Bye 

- 15/1348-59 Uttalelse fra kommunen til fylkesmannen vedrørende sakskostnader 

- 15/1348-60 Svar fra kommunen på henvendelser fra Sylvian Dahlsberg Bye 

- 15/1348-63 Fylkesmannenen avslo krav om dekning av kr. 253 310,-. 

- 15/1348-64 Brev 25.9.16 fra Sylvian Dahlberg Bye til kommunen vedrørende ulovligheter 

- 15/1348-66 Purring 30.10.16 fra Sylvian Dahlberg Bye til kommunen 

- 15/1348-67 Brev 2.11.16 fra fylkesmannen til Sylvian Dahlberg Bye om diverse 

- 15/1348-68 Svar 23.11.16 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye vedr. henvendelser 

- 15/1348-69 Departementets oppheving av fylkesmannens avslag på dekning av kostnader 
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- 15/1348-70 Fylkesmannen avgjorde at kommunen skulle betale kr. 26 400,- til Dahlberg Bye 

- 15/1348-73 Dahlberg Bye ber 10.3.17 kommunen behandle klage sendt fylkesmannen 

 

III Fra arkivsak 16/107 

- Tilbakemelding 28.1.16 fra fylkesmannen om at kommunen ikke er inhabil i veisak 

- Avslag 29.4.16 fra landbrukskontoret vedrørende søknad om bygging av landbruksvei 

 

IV - Sak 0600-2013-0009 i Nedre Buskerud Jordskifterett 

- Rettsbok fra rettsmøte 9.10.15 

 

V - Flere dokumenter fra arkivsak 16/5628 

- 16/5628-01 Kommunen varslet 23.11.16 om befaring 30.11.16 

- (16/5628-02 Rapport datert 9.1.17 med vedlegg fra befaring 30.11.16. (se vedlegg ovenfor)) 

- (16/5628-04 Klage 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye til fylkesmannen (se vedlegg ovenfor)) 

- 16/5628-05 E-post 24.2.17 fra Dahlberg Bye til kommunen om klage til fylkesmannen 

- 16/5628-06 Brev 2.3.17 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-07 Sylvian Dahlberg Bye orienteres av fylkesmannen om klageregler 

- 16/5628-08 Sylvian Dahlberg Bye ba 26.3.17 om svar på sin klage 29.1.17 

- 16/5628-09 Brev 11.4.17 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-13 Brev 22.5.17 fra Sylvian Dahlberg Bye som ber om status i saken 

- 16/5628-12 Brev 2.6.17 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-15 Brev 19.6.17 fra Advokat Kongsvik til Nedre Buskerud Jordskifterett 

- 16/5628-16 Brev 27.6.17 fra Sylvian Dahlberg Bye til kommunen om fjerning av vei 

- 16/5628-18 Brev 6.7.17 fra Sivilombudsmannen til Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-19 Påminnelse 25.7.17 fra Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-20 Brev 28.7.17 fra kommunen til Advokat Kongsvik 

- 16/5628-22 Brev 15.8.17 fra Advokat Kongsvik 

- 16/5628-23 Brev 21.8.17 fra kommunen til Nedre Buskerud Jordskifterett 

- 16/5628-25 Brev 16.8.17 med vedlegg fra Advokat Kongsvik 

 

VI – Øvrige dokumenter fra arkivsak 16/5628 

- 16/5628-26 Brev fra Sylvian Dahlberg Bye om fjerning av vei 

- 16/5628-28 Brev 25.8.17 fra Nedre Buskerud jordskifterett 

- 16/5628-27 Brev 28.8.17 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-32 Brev 13.9.17 med vedlegg fra Dahlberg Bye om ulovligheter og sendrektighet 

- 16/5628-33 Purring 18.9.17 fra Sylvian Dahlberg Bye om oppretting av ulovlighetssak 

- 16/5628-34 Brev 2.10.17 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye om evt. ulovlighetssak 

- 16/5628-35 Purring 10.10.17 fra Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-37 Brev 10.10.17 fra Sylvian Dahlberg Bye vedrørende habilitet 

- 16/5628-36 Brev 23.10.17 fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye 

- 16/5628-39 Brev 25.10.17 fra fylkesmannen om planer om HMA-behandling 4.12.17 

 

 

 Ringerike kommune, 15.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



- 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Arne Hellum 

 

 

 





















 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

Kjetil Grøtåsen, Hadelandsveien 221, 3511 HØNEFOSS 

Sylvian Dahlberg Bye, Tjyruhjellveien 17, 3512 HØNEFOSS 

Heidi Skagnæs, Ultvetveien 42, 3512 HØNEFOSS 

Leif Ole Bjørnstad, Fleskerudveien 22, 3512 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5628-2 43517/16 GNR 29/5  9.1.2017 

 
Vegtiltak – befaringsrapport og vurdering av tiltak 

Gnr/bnr 29/5 med flere - Ultvetveien 58 med flere 

 

På befaring 30.11.16 var følgende til stede: 

-Sylvian Dahlberg Bye for eiendommen 29/6 

-Jan Petter Lilja Bye for eiendommen 29/6 

-Kjetil Grøtåsen, for eiendommen 29/5 

-Leif Ola Bjørnstad for eiendommen 29/1 

-Ane Weber og Arne Hellum for byggesaksavdelingen i Ringerike kommune 

Det var sendt varsel datert 23.11.16 om befaringen også til 29/3, men 29/3 var ikke 

representert på befaringen.   

 

Formål: 

I varselet 23.11.16 var det angitt at formålet med befaringen var å vurdere terrenginngrep og å 

få et inntrykk av 2 traseer etter vedtak i jordskifteretten.  Dette referatet er ført i henhold til 

forvaltningslovens § 11 d, 2. ledd, «Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller 

telefonsamtaler av en part gitt nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen 

av saken, skal de såvidt mulig nedtegnes eller protokolleres. Det samme gjelder iakttakelser 

tjenestemannen gjør ved befaring m.m.» 

 

Innledningsvis: 

Innledningsvis på befaringen viste Hellum blant annet til befaringsvarselet, og at 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning akkurat ett år tidligere hadde vært på befaring og 

gått trasealternativ 1.   

Grøtåsen fortalte blant annet at det jobbes med dokumentasjon etc. vedrørende framtidig 

søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven for det jordskifteretten betegner 

trasealternativ 1 og 3.   

Jan Petter Lilja Bye viste blant annet at til at inngrep på den rødlistede planten «dragehode» ble 

varslet for 4 ½ år siden, og mente at det er foretatt inngrep som er brudd på 

Naturmangfoldloven. Han nevnte også at flere kalkfuruer var fjernet, og at veien er blitt 
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bredere. Lilja Bye tok også opp temaet inhabilitet knyttet til at Heidi Skagnæs eier eiendom 

29/3, og at hun er enhetsleder på Miljø- og arealforvaltningen.  

På befaringen 30.11.16 viste Jan Petter Lilja Bye flere ganger til at inngrep som er gjort for 4 ½ 

år siden, ikke lengre er så tydelige i terrenget. 

Grøtåsen viste flere ganger på befaringen 30.11.16 til at inngrep som var gjort for 4 ½ år siden, 

skjedde på et tidspunkt da han ikke hadde forestilt seg å komme i en slik situasjon som han har 

kommet i.  

Leif Ole Bjørnstad fortalte blant annet at trasealternativ 1 i gamle dager var atkomst til flere 

eiendommer, blant annet hans eiendom 29/1, inntil dette ble endret ca. i 1962.  Han driver jorda 

på 29/6 som tilhører Sylvian Dahlberg Bye, og kjører trasealternativ 1 med 3 m bred tresker 

opp til jordet på 29/6.  Nils Skagnæs hadde fortalt Bjørnstad at han tidligere hadde brukt 

traseen for en 2,5 m bred tresker. 

 

Enkelte av observasjonene og ytringene på befaringen: 

Befaringen varte i ca 2 timer.  Det var ikke snø på bakken.  Deltakerne gikk samlet, så nærmere 

på enkelte forhold som en eller flere av partene tok opp, og det ble også diskusjoner. 

Kommunen tok bilder og hadde med en tommestokk som det ble tatt enkelte mål med.  

Befaringen startet med at trasealternativ 1 ble gått østfra og vestover.  Det jordskifteretten 

kaller «Rode 2» og «Rode 3» av alternativ 1 ble befart. Etter å ha passert over jordet på 29/1, 

stanset deltakerne og så på traseen med dens hjulspor osv i oppoverbakken inne i skogen.  I 

første venstresving ble traseen målt til å ha en bredde på ca 2,5 m. Det var vanskelig å se spor 

etter inngrep som skal ha blitt utført der for 4 ½ år siden. Grøtåsen kommenterte at han hadde 

fått tillatelse av Bjørnstad til å fjerne furu og til å rette innerkanten av traseen.  Han opplyste at 

det ikke var tilført masse, bare «pusset på kanten».  

Litt videre langs traseen inne i skogen, litt lengre vest, ble det målt spor etter inngrep på 

nordsiden av traseen over en ca 8 m lang strekning.  Der var det en inntil ca 0,5 m høy 

«skjæring».  Masser som var fjernet i «skjæringa», var lagt på vestsiden av traseen der det ble 

målt en inntil ca 0,3 m høy «skråning», slik at total trasebredde akkurat der var ca 4,5 m. 

Grøtåsen fortalte at dette var gjort for å gjøre veien kjørbar. 

Da befaringen nådde eiendomsgrensen mellom 29/1 og 29/6, så vi på kalkfuru.  Lilja Bye 

nevnte blant annet at røttene til slike trær kan være sårbare for skader som følge av inngrep 

eller trafikk.  Bjørnstad nevnte «delefuru».  

Lilja Bye viste til at trase 1 går tett inn på bebyggelsen på 29/6, noe som er negativt for 29/6. 

Så gikk traseen over jordet på 29/6.  Lilja Bye fortalte at traseen her var flyttet og at vannkilden 

var ødelagt. Vi forsto det slik at Dahlberg Bye mente en endring i trase hadde hatt betydning 

for vannkilden. Bjørnstad fortalte at jordet nedstrøms traseen (sør for traseen) tidvis kunne 

være så bløtt at det ikke var aktuelt å dyrke der. Kommunens representanter forsto det slik at 

Lilja Bye mente at terrenget var trykket ned slik at vannkilden var påvirket og slik at vannet ble 

stående i terrenget og ikke ble drenert vekk. Hellum ga uttrykk for at han ikke forsto 

resonnementet om at dette skulle kunne føre til at jordet nedstrøms traseen var bløtere enn det 

det ellers ville vært.  

Den siste delen av traseen på 29/6 går i en skråning.  Det er noe sidehelning samtidig som det 

er en bakke opp til 29/5.  Det var her det var gjort størst inngrep langs trasealternativ 1. I følge 

Grøtåsen var dette gjort fordi det skulle fraktes materialer til 29/5. Det var inngrep langs en ca 
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30 m lang strekning. Grøtåsen forklarte at det med gravemaskinskuffe var skrapt av noe i 

veikanten på nordsiden, og så var disse massene lagt i nedkant på sørsiden. «Skjæringa» på 

nordsiden hadde lengst oppe (lengst vest) fra ca 20 cm - 40 cm høyde.  På det meste er det ca 

80 cm høyde på skjæringa på nordsiden. Grøtåsen påpekte at det var skjæring der før, og at 

inngrepene ikke har ført til 80 cm ny/økt skjæring.  Det var verken pigget eller sprengt. Han 

presiserte at det ikke var tilkjørt steiner eller andre masser, men redegjorde for at det var lagt 2 

traktorskuffer med takstein i bunnen av bakken.  Det var grodd til, og på befaringen så vi ikke 

spor etter taksteinen. I en strekning på ca 6 m lengde i nedkant av traseen kunne vi se andre 

steiner enn slike steinmasser som er i «skjælfjellet» på stedet.  Grøtåsen fortalte at dette var 

steiner som ikke var fraktet hit i 2012.  Jan Petter Lilja Bye betvilte at steinene hadde vært der 

tidligere. Kommunen hadde ikke med nivellerutstyr, water el.l., men tommestokk ble brukt til å 

anslå omtrent hvor høy skråningen var i nedkant i sør. Hellum kom fram til at skråningen på det 

meste var ca 1 m, dvs. forsøkt anslått høydeforskjellen fra overkant trase og ned til jomfruelig 

terreng på sørsiden. På befaringen kom det fram ulike syn på om arbeidene var utført i henhold 

til muntlig avtale mellom Sylvian Dahlberg Bye og Grøtåsen, eller ikke. 

Befaringsdeltakerne gikk så noen hundre meter videre vestover, dvs. på eiendommen 29/5 og 

29/3.  Selv om det virket som om traseen ikke var særlig i bruk lengre, var det tydelig at dette 

må ha vært en mye brukt trase i gamle dager.  

Sylvian Dahlberg Bye fant på befaringen noen eksemplarer av planten «dragehode», slik at de 

som deltok på befaringen kunne se hvorledes planten så ut på denne årstiden.  

Befaringsdeltakerne fant markeringer som var satt ut for trasealternativ 3, og traseen ble gått.  

Jan Petter Lilja Bye viste under veis i trasealternativ 3 til et trasealternativ 4 som, slik vi forsto 

det, jordskifteretten hadde forkastet.  

På grensen mellom 29/5 og 29/3 er det en port i den gamle veitraseen.  Mellom portstolpene er 

det en bredde på ca 2,65 m.  

Leif Ola Bjørnstad fortalte at eiendom 29/1 og eiendom 29/3 har rett til å kjøre over 29/5 og 

29/6.  

Kommunen tok mange bilder på befaringen.  Disse er ennå ikke gjennomgått eller systematisert.  

 

Foliekart: 

Ringerike kommune sluttet å ajourføre sine foliekart ca i år 2004 da elektronisk kart tok helt 

over.  Foliekartet for det aktuelle området i Åsa er fra 1983 med inntegning av eventuelle 

senere justeringer altså inntil ca 2004.  På vedlagte aktuelle kartutsnitt vises trasealternativ 1 

som «annen kjørbar veg» med heltrukne og stiplete linjer. 

 

Vurdering av terrenginngrep og av om arbeidene utført i 2012 er søknadspliktige: 

I følge plan- og bygningslovens § 20-1 a) er bygging av nye anlegg søknadspliktige.  Vår 

vurdering er at arbeidene langs trasealternativ 1 ikke gjelder en ny vei, det er arbeider langs en 

gammel vei.  Arbeidene er således ikke søknadspliktige etter § 20-1 a).   

I følge plan- og bygningslovens § 20-1 b) er vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak 

som nevnt i § 20-1 a, søknadspliktig.  I følge «PBL for praktikere» sin omtale av pbl § 20-1 b) 

må hva som er vesentlig endring eller reparasjon vurderes konkret. Tiltakets omfang, karakter 

og kompleksitet skal tas i betraktning.  
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Omfang:  

Viken skog ved veiplanlegger Fredrik C. Løvenskiold har delt opp trasealternativ 1 i 3 «roder».  

«Rode 1» er ca 110 m lang og starter på grensen mellom 29/3 og 29/1 og ble ikke vurdert på 

befaringen. «Rode 2» er ca 200 m lang og ligger på 29/1.  «Rode 3» er ca 115 m lang og ligger 

på 29/6. De vesentligste inngrepene som det er redegjort for ovenfor, dreier seg om strekninger 

av begrenset lengde, det er blant annet nevnt ca. 8 m og ca. 30 m. Videre er det nevnt at synlige 

skjæringer i «rode 2» er inntil 0,5 m og i «rode 3» inntil 0,8 m, og vi har inntrykk av at dette 

ikke i særlig grad er nye skjæringer men tidligere skjæringer som er berørt. Fyllingene er også 

av begrenset omfang, det er referert til at disse har en høyde på inntil ca 0,3 m i «rode 2» og 

inntil ca 1,0 m i «rode 3». Vår konklusjon er at inngrepene ikke har et omfang som gjør at de 

ut i fra selve omfanget kommer inn under vesentlig endring eller vesentlig reparasjon. 

Karakter: 

Det er redegjort for at arbeidene er gjort med skuffa på gravemaskin, og ikke ved pigging eller 

sprengning.  De masser som framkommer når det er pusset på skjæringer, er lagt på nedsiden 

av trassen.  Det er opplyst at det ikke har blitt tilført masser – bare brukt massene fra pussinga 

av skjæringene, bortsett i fra 2 skuffer med takstein. Vi anser at det er vanlig at diverse kjørbare 

traseer har behov for vedlikehold og noe utbedring pga. erodering, slitasje osv.  Det vil også 

kunne komme henvendelser om behov for utbedringer fra f. eks. utrykningsinstanser eller de 

som skal tømme søppel.  Vann må ledes vekk, og skader etter telehiv o.l. må utbedres og 

forebygges.  Derfor gjennomføres det mange steder fra tid til annen f. eks. rensking av 

veigrøfter, noe som vurderes ofte å kunne gi skjæringer mye høyere enn på 29/6.  Behovet for å 

gjennomføre slike tiltak kan være ekstra stort når det skal fram skurtreskere og andre 

kjøretøyer som er større enn personbiler.  Vi ser på arbeidene som er utført på 29/6 som 

utbedringer av en karakter som gjør at de ut i fra selve karakteren ikke utløser plikt til å søke 

om tillatelse.  

Kompleksitet: 

Vilkåret om kompleksitet forutsettes å ha å gjøre med behovet for å ansvarsbelegge arbeider av 

en viss vanskelighetsgrad, og at kompliserte arbeider med større sikkerhet får en 

forskriftsmessig prosjektering og utførelse dersom arbeidene behandles etter byggereglene. 

Naturmangfoldloven er blitt nevnt, og den rødlistede blomsten «dragehode» finnes mange 

steder i området.   

På befaringen viste Hellum fram kart fra rapport «Dragehode i Buskerud» laget av Sweco 

Norge AS v/Frode Løset på oppdrag fra fylkesmannen i Buskerud med Åsmund Tysse som 

kontaktperson.  Rapporten for «Ultveit» er fra 2014. Kartene viser store forekomster av 

dragehode i skraverte områder, blant annet rett øst for det sted befaringen startet samt i flere 

områder av varierende størrelse nord for trasealternativ 1.  Et ytterligere område, og aller 

største område, er sør for trasealternativ 1, hovedsakelig på 29/3 men også på 29/6 og noe på 

29/5.  I tillegg til slike skraverte områder vises små delpopulasjoner. Fylkesmannen er 

forvaltningsmyndighet etter en egen forskrift i medhold av Naturmangfoldlovens § 23 – kongen 

har i statsråd 20.5.11 utpekt dragehode til en prioritert art. Dersom noen ønsker å gjøre tiltak 

som vil påvirke dragehodeplanter, må det sendes en søknad til fylkesmannen som kan vurdere å 

gi dispensasjon dersom tiltaket ikke utgjør noen fare for artens bestandssituasjon eller utvikling. 

Når det kommer søknad etter plan- og bygningsloven fra Grøtåsen for trasealternativ 1 og 3, vil 

det måtte undersøkes om det er tilstrekkelig dokumentert vedrørende dragehode og om 

fylkesmannen allerede er tilstrekkelig involvert/gitt dispensasjon hvis tiltakene berører 

dragehodeforekomster. Men for vurderingen av om de arbeidene som ble utført i 2012 er 
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søknadspliktige, finner bygningsmyndigheten ikke at dragehodeproblematikken medfører at det 

nå i etterkant må søkes om tillatelse pga kompleksitet el.l.  

I dette tilfellet vurderer vi at det ikke er arbeider som er utført som ut i fra selve 

kompleksiteten tilsier søknadsplikt.  

Samlet vurdering av tiltakene, ut i fra av omfang, karakter og kompleksitet: 

Bygningsmyndigheten konkluderer med at tiltakene som er utført ikke er søknadspliktige etter 

pbl § 20-1 b), vurdert verken ut for omfang, karakter eller kompleksitet hver for seg eller 

samlet sett.  Vi kan heller ikke se at det ut i fra andre kriterier som f. eks. estetikk eller i forhold 

til naboer skulle være søknadsplikt. 

 

Andre byggeregler: 

Plan- og bygningslovens § 20-5 angir tiltak som er unntatt søknadsplikt. I § 20-5 g) står det: 

«andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.» 

Byggesaksforskriftens § 4-1 angir tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.  Ved vurdering av 

omfang av terrengendringer, finner man i § 4-1 d) nr. 7 at det ved mindre fylling eller planering 

av terreng er en grense på 3,0 m høydeforskjell for når det kreves søknad. Tiltakene som er 

utført blir ikke søknadspliktige som følge av § 4-1 d) nr. 7.  

Vi nevner også at formannskapet i Ringerike kommune 16.9.14 vedtok retningslinjer for 

oppfylling/massedeponi. I LNF-områder så utløser terrenginngrep som avviker mer enn 3,0 m 

fra opprinnelig terreng eller som har samlet omfang på mer enn 1 000 m², søknadsplikt. 

Inngrepene i dette tilfelle utløser ikke søknadsplikt som følge av nevnte retningslinjer.  

 

Konklusjon: 

Vi kan ikke se at det er utført søknadspliktige tiltak i trasealternativ 1, jf. Plan- og 

bygningslovens § 20-1, bokstav a eller b. Vi finner videre at tiltakene er i henhold til 

unntaksreglene i byggesaksforskriftens § 4-1 d) nr. 7 og finner at tiltakene heller ikke 

utløser søknadsplikt etter retningslinjene som formannskapet vedtok 16.9.14. På 

bakgrunn av dette, finner vi det ikke nødvendig å vurdere om de utførte tiltak trenger å 

fritas etter plan- og bygningslovens § 20-5 g). 

Vi viser for øvrig til at veiledningen til byggesaksforskriften for § 4-1 angir: «Kommunens 

avgjørelse av om tiltak kan unntas fra søknadsplikt anses som prosessledende og er ikke mulig 

å klage på.»  

Kommentarer til befaring forøvrig: 

I dokument 15/1348-68, dvs. et brev 23.11.16 til Sylvian Dahlberg Bye, redegjorde vi blant 

annet for at fylkesmannen er myndighet vedrørende eventuelle ødeleggelser av arten dragehode. 

Når det gjelder hjulspor, der hvor trasealternativ 1 passerer over jordet på 29/6, er det nevnt at 

deler av traseen er noe endret. Vi kjenner ikke til at det på dette stedet er utført 

anleggsarbeider, men det virker som om trafikk på traseen ikke helt har fulgt opprinnelig trase.  

Vi antar at det med formodentlig begrenset bærelag i bakken, kan bli hjulspor ved kjøring, og at 

det ved senere kjøring kan bli svingt unna for å unngå å komme ned i slike hjulspor. Det 

vurderes altså ikke å være noe tiltak som er utført, og vi forutsetter at tidligere trase kan være 

like anvendbar som den avvikende traseen.  Eventuell trafikk, før det foreligger en endelig 
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godkjenning av Jordskifteretten, forutsetter vi kan skje i opprinnelig trase slik at det inntil da 

ikke er nødvendig å kreve søknad om tillatelse til en midlertidig, endret veitrase.  

Vi har ikke vurdert dette med opplysningene om flytting av trase fullstendig, og har i denne 

omgang f. eks. ikke sammenlignet flyfoto fra ulike tider.  I forbindelse med framtidig søknad 

etter plan- og bygningsloven, vil plassering av traseer være en del av dokumentasjonen. Evt. 

skader på terreng og vannkilde anses å være et privatrettslig forhold.  

Hvorvidt terrenginngrepene på 29/6 er gjort i henhold til en muntlig avtale mellom 

hjemmelshaverne for 29/6 og 29/5 eller ikke, kan vi ikke se at har betydning for om de utførte 

arbeidene er søknadspliktige eller ikke.  Etter hva vi forstår er dette forhold som tas opp 

privatrettslig.  

Dokumentasjon mottatt fra Kjetil Grøtåsen etter befaringen: 

9.12.16 ble brev 7.12.16 med vedlegg i 16 punkter mottatt fra Kjetil Grøtåsen. Det står blant 

annet at Grøtåsen ved disse dokumentene «ønsker å legge fram noen dokumenter som 

bekrefter spørsmålet om hvorvidt det er en veitrase over eiendommen til Sylvian Dahlberg, 

29/6, uavhengig av spørsmålet om hvem som har rett til bruk av traseen.».  Vi har ikke foretatt 

noen gjennomgang av vedleggene til brevet.  Vi legger ved brevet med vedlegg i sin helhet. 

Inhabilitet 

I Grøtåsens byggesak, vår arkivsak nr. 15/1348, fattet fylkesmannen endelig vedtak18.4.16.  

Kommunens godkjenning ble opphevet.  I kommunens saksframlegg til Hovedkomiteen for 

miljø- og arealforvaltning sin klagebehandling 30.11.15, vurderte rådmannen at det ikke var 

klandreverdige inhabilitetsforhold i kommunen i saken. Fylkesmannen gikk ikke i mot denne 

vurderingen 18.4.16. Vi mener håndteringen av terrenginngrep knyttet til befaringen 30.11.16 

ikke er problematisk med hensyn til inhabilitet, og det er nå Ane Weber, Arne Hellum og 

kommunalsjef Gunn Edvardsen som representerer bygningsmyndigheten vedrørende dette.  Når 

det gjelder behandlingen av de 2 traseene som jordskifteretten har fattet vedtak om, vil 

Ringerike kommune løpende måtte vurdere sin habilitet, og vurdere om en annen kommune 

skal ta seg av f. eks. utarbeidelse av saksframlegg.  

 

 Med hilsen 

 

 Gunn Edvardsen 

 Kommunalsjef samfunn 

Saksbehandler: Arne Hellum 

telefon: 40900156 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Vedlegg:  

-Kartutsnitt av «foliekart» fra Ringerike kommunes tidligere kartgrunnlag på folieark 

-Brev 7.12.16 med vedlegg fra Kjetil Grøtåsen 

-Dragehode – Ultveitregistreringer 



Arne Hellum v/Ringerike Kommtrne
Pb 123 sentrum, 3502 Hønefoss

07.12.2016

Kjetil Grøtåsen

Hadelandsveien 221

351 1 Hønefoss
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Vedrørende veibefaring

Vedrørende befaring på veitrase til Åsen Plassene ,2g/5,29/GrOns.30/11-16

Etter befaringen som ble foretatt Onsdag 30 / I I -2016, ønsker undertegnede og komme med noe dokumentasjon

som menes å være relevant for saksbehandler ved Ringerike Kommune.

Befaringen gikk ut på å vurdere den eksisterende trase over eiendommen til Sylvian Dahlberg Bye, samt se på

alternativ til omlegging av trase foreslått av Nedre Buskerud Jordskifterett. Ringerike kommune skulle også se på

påståtte inngrep på eiendom 2916.

Disse deltok på befaringen;

-Leif Ole Bjørnstad, Eier av Øvre lfItvedt, 29 / I

-Kjetil Grøtåsen, Eier av Øvre A,sen, 29 / 5

-sylvian Dahlberg Bye, Eier av Nedre Asen,29 /6

-Jan Petter Lilja Bye, Sønn av eier av Nedre Ãsen, 29 / 6

-Ringerike Kommune v/Ane Weber og Arne Hellum

Som skrevet ovenfor ønsker jeg å legge frem noen dokumenter som bekrefter spørsmålet om hvorvidt det er en

veitrase over eiendommen til Sylvian Dahlberg, 29 / 6, tavheng¡g av spørsmålet om hvem som har rett til bruk av

traseen.

Dahlberg Bye hevder under befaringen at det ikke er en veitrase over hennes eiendom men en sti, og fremstiller
det slik ovenfor deltagerne på møtet, at eierne av Øvre Asen 29 / 5, Grøtåsen/Wenner, har tatt i bruk veien uten

noen form for grunn og startet opparbeidelse av vei. Faktum er her, (som også Bjørnstad bekreftet), det ble gjort
enkle grep på den delen av veien på eiendom 29 / I etter avtale med Bjørnstad, dette dreide seg i hovedsak om

vegetasjonsrydding og lett skraping av vei før du kommer opp til eiendo m 29 / 6 . Når det gjelder traseen som

krysser 29 / 6, sä ble det foretatt skraping av eksisterende trase den siste bakken før rnankommer opp til 29 / S,

samt legge på litt knust takstein/betong i bunn av den siste bakken opp til 29 / 5 . Dette var også omdiskutert
mellom Dahlberg Bye og Grøtåsen/Wenner på den tiden, noe det nektes for i etter tid. Bakgrunnen for disse

tiltakene var i all hovedsak og gjøre traseen enklere farbar i forbindelse med ramme og igangsettingstillatelse som

ble gitt på 29 / 5, men det var selvfølgelig ikke snakk om en full opprusbring av vei. Dette måtte komme ved en

senere anledning når alle parter var enige om bruken.
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Grøtåsen/Wenner har vært åpne om disse tiltak i pågående jordskifte sak.

Så tilbake til vedleggene jeg ønsker å ìegge frem for å bekrefte faktum vedrørendc cksisterende trase, barc litt
kort oppsummert vedrørende omtalte eiendommer først;

-29/5,ØvreÅtettog291 6, NedreÅ...r".utskiltifraciendom2g/1 ,ØvreUltvedt. Først29/5d,ereter29/6
noen år senere. 29/5 var tidligere husmannsplass¡129/1.

-På denne tiden disse 2 eiendommene blc utskilt, så hadde øvre Ultvedt vei tilgang over ultvedtåsen opp fra

veltikull, (etter den tidens standard), denne veicn over åsen er en del av ett størrc cldre veinett. Det ble da også

naturlig adkomstvei både til 29 / 5 og 29 / 6. Det gikk flere avstikkere her ned til nedenfor liggende eiendommer,
bla. 29 / 3, Skagnæs. Da tidens eier av 29 / 1, Øvre Ultvedt, opprettJroldt sin rett til å benytte traseen over åsen

plassene. Noe jeg for øvrig mener bek¡efter nok i spørsmålet om hvorvidt det er en vet over 29 / 6.

-l 1 962 og1963 ble det avhoÌdt møter mcd alle parter/naboer som hadde rett til bruk av Ultvedtveien, for å

komme til en enighet vedrørende bruk av denne veien istedenlor den øvre åsen veien fra veltikuÌl. Dette innebar

da også eiendom 29/5 og29/6. Noe av årsaken til dette var åhindre økende trafikk over ultvedtåsen.

Det finnes altfor mye informasjon til å ncvne i brev form om disse eiendommene, så lister nå opp forskjelìige
dokumenter som bekrcfter spørsmålct om vei, jeg legger vcd disse her i brcvet.

1 . Rettsforlik meìlom Øvre ogNedre Ultvedt av 04/06-1 940. Se punkt 5.

2. Møte innkalling av 23/05-1962

3. Overenskomst av juli 1962, (beskriver veien slik vi k;enner den i dag.)

4. Tinglyst overenskomst av 05 /07 -1 963, dok.2146.

5. Tillegg til veg overenskomst, 30/08- 1 979

6. Møtereferat melÌom Nils Skagnæs og Elida Grønli av 13 /06-1969

7 . SkyldelingsforreÍring på eiendom 29 / 6 vedrørende utskilt tomt, her er det inntegnet gårdsvei og undertegnet
av Dahlberg. 09 / 05-1959.

8. Utsnitt av grunnbok utsk¡ifter på de berørte eiendommer.

9. Sk¡iv vedrørende vei fra tidligere eier av 29 / 5 av 2l / 07 -2012

10. Kart som fulgte med kjøp av eiendom 29 / 5 fra tidligere erer.

1 l. Sk¡iv vedrørende brønn med vedlagte bilder fra tidligere eier, av 2l /oi-201 2.

l2.Vitne skriv vedrørende bruk av forsk.¡cllige traseer av 13/08-2012

l3. Historiske bilder av trase med mer.

l4. Diverse bilder av veitrase og sperringer av Dahlberg Bye 2012.

På det ene bilde ser vi traseen i bakken opp mot 29 / 5,her er også busken som Dahlberg Bye hevder

undertegnede har fiernet. Bilde harjo da nødvendigvis blitt tatt før <<inngrepene>> er foretatt.



l5. Awaler undertegnet av eier av Nedre,4.sen 29/6,bla. av Sylvian Dahlberg Bye. Dette er overenskomstmed

bakgrunn i møter og overenskomster fra 1 962, rned, ett tillegg. Ett dokument av Ol / 02-1 974 og ett av 01 /05 -

1977.

1 6. Kart fra rundt (ca.) tidlig 1900 tall. Dette kartet viser alle ovenfor nevnte eiendommer med tilhørende

veitraseer. Her ser vi også vei nettet fra gamle dager som ble omdiskutert så vidt på befaringen 30 / I I -16 .

Jeg ønsker med dette å bekrefte at det ikke er noe tvil i spørsmålet om det er en gammel vei over eiend,om 29 / 6

Ut ifra grunnbøker ka¡r man også se at 29 / 5 med flere har en vannrett, da er det også naturlig og tro at man har

en rett til å ferdes i det minste.

For øvrig så er det også slik at eier av 29 / 5 er gitt en rett til bruk av eksiterende trase frem til en opprustet vei

foreligger, noe også Bjørnstad bekreftet på befaringen den 30/ 1 I - 1 6. Jeg vil samtidig bemerke at eier av 29 / 6

ikke har en rett til å komme til sin eiendom med bil slik det er i dag, deres veirett ligger egentlig i dag over

ultvedtåsen, over blant andre eiendom 29 / 5 ogdenne traseen er som kjent ikke farbar med bil over åsen.

Med vennlig hilsen
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Þrt¡ts üv rrig€:¿ros i:r. vtlhårorre herfor çkai Frre fölgerdct

'it

r) {eþ.Er_.ulB.Ê.it !,.
iia,. har rett È11 kJörlni; over,gnr ?? bnr 3 og får rrtt tt
itfiû"[-v-'féÀîä ogrå o?çr {¡ìr 3{i bnr, I og gnr I bn¡ ó.

'¿ì i(as ¡¡qË- Ijahlben.-r .
. Liø,t¡ få¡' rc8ü til, br¿h a') ve., €ii I hele dess lengdo fle clo' ¡reirsec aot 3ar ?9 bs¡ 3rovar Ösnna olerdou ¡snt ovar ü3r

br¡r 1 il(. ßÍ¡r I hnr i¡.

Ë,¡ cldrc vc¡rett ¡la¡rdomnen Þ¡r ovet gnr 29 Þr¡r 3 l¡u¡¡kre
ttL rct t tl I g !-r'rg .

3) 9cff.c 0riiAL1e. .

LlEnonÄr opnltve tots for Kr.:sper ÐehLbe rf o

t+; þrlk Ltl¡qar¡d"
l{r¡, artrtrver reÈÈ tll e3rr. vee, på p,âvlat stad ovetr ßnr 9
03 Tld*¡¡r rett tfl t¡gßlr o!ç! t¡rr 2t ÞE¡ 3rf,t¡r Jt ba¡ 1- o
lnr I bn¡ ó.

5 ) Johc¡¡-ì,li5nf,j.. tçqgg¿r o;r

ó) itJelr ðelf¡cn"

!:rsÉ¡ tl¡se får rrtt i;11 yei.r!ì olsr ãtr t har 6.



2t
llo nye ve6hrFêEtt¡rdr skal bEtele erltttnlng ttl ûe gfi¡.Ér¡ßtsrc
ûvër hvl¡ ¡¡rr'ñrl vcser- gilrrcg hvor de t tl}ferle lkke har arvc?-
s¿l
löp.

v€trÊtu flql r;Ìê ¡ brg c.q,täLng sk*.l s*ttes t"l"T. et on3ea3¡be-

Sldere sks,l cie het¿'lt' gndsi i. aiileggskogüned tLl vcukozu¡¡rtrd¡ ¡os
,.þ93rrppafþ€l . ugså dßtte ¡ettec loq cb enga*çsbclUp.': ";t = J-' .. -..1'. .....' .^.

:: ioj¡t*r..f;r--¡¡.u.,., .;.ri=

Jg
lJcr frnntfulgo vcr.l:Lkehold akatr, fole':olec f,sr!¡olr;sntsrfg på ailc
uû f?¿¡ v'.rc[1 .g'i pri:;slp;'r;r fe¡ oenslags ford*lingqr_
ilvor skar fg sl,tt v*. lllceàolcsrtykkersor pllkter v;,¡ii.fkeholdt pg

slik'i,åt+; at v¿:,'t;*.i. t¿L u"¡¡h.ver tf.d bltr o¿ v*;illa bûa bllre¿.
;,ed hê{¡syr¿ ril a:litbrö¡tlng er vl fsrltkt Eû å vetr pe rn Fy dc vc¡
berrttö3rðo tLl { orri;,e hernedrc¡ uil_t¡ne ub¿tftena p,t ¡ llc t
forholcr ù1 I dn vc+cil.lkeþoldsandeLrr v1 hver fl_r.

trr

Tt rr forll.kt o¡ aL dot ikhe ¡ kal loldrr* lJcrdo Lar,..ßsntcnnog rt
lngec pv oss skal *¿,t.tr r?s gr!.^rie i il.; r lea tversovsr vcgen.

l¡ vlt t¡üs¡ - ev h*nryu tt1 bc1 tfu6- vll ¡ ette opp gJonilar grlnd ¡1 1
lee s¡. h¿¡r selv beloEü¿ oÒEe

Iler hyor voficû1 på gñ g þa¡ ór grunc ,Àu¡]d€¡ uL l, Þy6drvogen hrr
Ftlç .&¡&r¡es fEe för pl,lkr, rå1 å holde ¡r1n.ü çw à rorterc gJeråe
rtouper¡r':Êõ Gr forllht ou *t dt¡ se lktc ¡ rrrl Ì¡old*¡.uae¡*bv:lir ôct

I f,orþold tt]. do vedltlchoi{raa¡reler Þvei flr.
ðl1src¡3 sv t¡:ir } bnr' 6 ¡ ral rkke cc ciel. t vedl.tkehol*sut¡tfüçr el
I utglfter forenlcdtg+t $¿ çJerûehotd.

5t
tlc er¡te'E:,rång*r Ëe;¡: rtal fnst¡ e[t,.¡ etÈer ,ourrkt ¿. forcn o6 dcn v
llkehordrfordctlng sotû sk¡.t forrt¿* r¿ù,r pi¡, kh J fs¡er¡ sknl f,ol
ved vanLl¡ leg scrsiorkJänn oÈtr:'¡r rçr¡¡ÞG rrI'IÊr soçr vci.lovrnt bc¡f,
uetccr orr skJilrrn.
UtglftrBa vGd skjili¿nrÈ ¡e¡rt utgtftene ttt .ltenrplloErtlnrlyelng o
rhrlvln3 fopdol*r etter d.e f,oràol,¡t¡tsll sos blf¡ rlte c.tter D¡¡k
fora¿.
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1 P r'/r1 T1 rruqo.Ê
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'3tÌÈ rAs¡.l¡rd s¡ Tllüdt ¡ C seeu,$rrqr.l *Tli{ ,,rr X"rof?er¡ Tï{ Tï4 îdr¡ Bgç{Ê
t?



rhç'nc,\, nr. Jl4t ,-OU '¿,
iIt I r,l-i ir¡.1 "}.ì¡.-.t¡¡]!ir¡-vc¡,r¡¡ r¡Lr¡¡:ç

t) vi.; R uår ij"¡{c},[ s Ë

Yed.röronüe ve gon Ultvêüt - bssdeves.su vlËeUrverk€t¡

I{tLr¡ ;lkagres for Til"tveftt; llrrìrr ?9. br.nr. 3tr4,
JiJe1 .1 iiakksn Tr SåincLerÉrilttÐn u

SQ rt t, 1 'og

årna colb:rklrgn rt 'ii¡ akr+soyl t'
" " .9,

ot G

Ï,:,,ir :iirr;,;¿,'"i.1 friI.grlt?r,t,ç; .¿'i/'riirle î¡¡üd *ç*ig'ååf*¡ G::iinlf o:

f,. "I'ssr¡n
(tirrei q.nr. 29, br.flT. 5 {is en veryrott ovrtr F" l,TLtvscì.t fra

*ele.gri.nA rnot n. lTltvcì"ot og tll- ¡ lel-*i mrt f;iñndrren,-^í.Þ,.* ,,i,ì,i:ren

reclueerer deri 'i:cstiìeriùr:
ve srot"i. i jjsen t;it livo!l (rg i:et,¿rl"cr I

me Ilein)-::,ç icl. ;j oú, -.
?-, r*een lî1 $ eÍ g'6'n'ott or€r Fiuntleron,:isn oq net;1 1 .r:r for rictte lrl:. l0O

5. ae$en.,o;is en vogrott ttil rlen:, T s. LlltvðÈt oirsnroprforte veg

ovtr Faksesen, oS rêílu$efer åen b+r:tiier¡úe v+grer,t i iì::eLi 1 ;jL

r;ive$ o.g 'bstrrl"o-¡ I mt:.tl_emlt,q *L 1 l5l,,-r
4. lill dohllng r;.v ctel l utviåeise fra J-bre-.net;<,r.t,J.]" j 1 /1 ,*tre ú,q

êr hålx'- meter +v d$n eksprr T'og betarcs tti i¡oLbaich:o.¡ kr. &i.-.
5. -ìiåÊen &j.s sn ret{, til å'beri¡ rtte rLsn av g. Iiltvet',t rìpperbelcìedo

vêq ovor sitndre rlltvecit, ;iiincie'rÊaßsn og isaknaser.ir lingÐ.nqÊbeliipet

flôn ek,rL betsles for de'i;te Êià.iÌ,t vÊùlileeliolùs:Eorü.olln,qen ekp¿l ¿rv-

Ejilro,$ rie¡d off . slcjSnn.
t;

"¿-j ¿,

i or i:lii:¡cie;ror¿qs't'r ¡

'?¿ t ¿t L , (..i,1

'-\¿'-t' ;"' /, ^ -^/"1
"l ,/y''+¡ 'j rr-o, "y, ,ú1 ,

i'lorrlt?rho\n, l!. Juni !t.;r,3,

tr'6y i:¡,¿ç¿ü.¡ldti:

ii'nrl*sen { fvre ) I

Dokid:
161 1 41 02
(16t5628_3)
Tinglyst overenskomst

,-rlI Z),'inr, /,

I T

I

i¡ or U1 tvetlt¡

,4 '.. / ¡ ¿l ' ,/

"i' !. i.. t:!. ,- '
,t;/.".t",¿"u7 ( ¡



F.or titrglysingen kr. Q -

Ført inn i dagbdl<a vecl

RingeriLe Soren skliverembgte

so¡rl nr. 1 /1 1 den rh. ßb,
!ørtinrri ;e//.o'ttn"ht1

Hefrelse' i,r.l.rlics i',¡or kr.
't"';' þ ^9 f ; e//;';k)t" a\

t/



Dokid;
16114103
(16t562e.3)
Tillegg t¡l vegovêrônskomst

TILLEGG

tij- veg-overenskomst av 25/6 - 1963.

Ile'c vises tit inngått tilleggsavtal-e vedr. veg-overenskomst mellem
¿ier av ultvedt søndre og eier av ned.re Åsen datert r/5 - rg77.
$Ied basis i denne har partene britt enige om førgende avtaie:

1 . FasÈsettelse av engangsbeløpet (ulempeserstatning vedr."
bruksretten) utsettes inntil_l videre,
Eier av øvre .åsen betaLer ett årlig ved.likeholdsbidrag på

kr. 1 0O,-,
til Ultvedtveien, kto. 276.492.4 Ringerikes Sparebank,
Hønefoss.
BelØpet skal- betales innen 1 . mai hvert år, og justering
skar foretaes etter konsumprisind.eksen hvert 5. år, første
gang pr. t/L tgBZ (med indeksen pr. I/f - tg77 som
utgangspunk-t)

"

rìi<s';raordinær utligning av bidrag til utbedring kan bare
ìco*e på ta]e ved reparasjon etter naturskader (flom e"r,)

'¿. Denne avta-Le ska-L umiddel-bart taes opp til diskusjon, rned,
henblikl< på justering, er. avIøsning med endelig avtare,
hvi;: dagens situasjon i Øvre .A,sen endres ( d.v. g. bortl el_e
som ferieboìig o-.L-, sars e1 . êv. nybygging og/er. fast
bose';ting av eier)

"
3. Når/hvis parÈene skal inngå endelig avtare ved.r. pkt. 5

i er¡tale av 25/6 - 1 963, er man enige om at beløpene sj;aL
beregnes forholdsvis med basis i inngåtte avtaler med de
øvrige bruksberettigede til Ultvedtveien"

Norderhov, 3O/B - Ig7g.

l"or U1 tvedt¡ For åsen:

I

Nå¿s G Asta Sørlie"



Dokid:
16114104
(16/5628-3)
Møtereferat

Referat

av möte meì-ì-om, Elirla Grönli og Nils Skagnes

Referat

av möte mellomr*lida Grönli og Nils Skagnes,

holdt den 17/6-1969 på Åsen övre.

Mötet gjalclt veirett til E. Grön1irs eiendom Asen övre

g.nr29- br.nr 5.

'h'orskeLlige alternativer blev dröftetr oB man kontl ,. ; '_.,,,

,LY¿)¡{L o¡¡'1.4''t':t'( "l-
( t' <

tll den konklusjon, å @egardbruker Johan ultvÍldtrpitt,ua

om å bruke veien over hans eiendom, mot å utb¿dre veien.

DEt å utbeüre veien er etter forlydende trukket tilbake.

Viss Johan Ultvedt skulle trekke tillartehsen tllbake

lovet NiIs Skagnesr ât han isåfaII vil"le sörge fo¡ at

Äsen övrc, skuJ-le få sin veiret over åsen tilbake.

Mötet bl-ev holtlt i mit nèrværr oB kan bekrefte refera.tet.

s
-iÌ . Ç!i.'.¿'-
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Dokid:
16114105
(16/5628-3)
Skylddeling

)ru?

t

T

8-5t Rl¡¡s tnike S oreaakrÌçarcrtiEl

Skylddelingsforretn

ti- d^saun l-Æe¿- ..Ö^lt outundertegnede av lensmannen oppnevnte19
o

menn skylddelingsforretning over gården

g.,n../.1-..--..........br.'nr. ¿- av skyld reaix-4.J--2..

é4
1

herred. Forretningen er fo¡langt av

som har grunnbokshjemmel til den eiendom som er forlangt delt.l)

Mennsoppnevnelsene legges ved. Àv mennene har føigende gitt forsiktlrg') som skjønnsmenn

9,o t
A

Ved forretningen . møtte :8) ..-.

o 1O

%à Y-¿æe¿

f/

:f iG.

O

-
-4á -¿ /2-7

9 Hvis ¡ekvirenten ikke har grunnbokshjemmel, blir forretniagen ikke å anta til tinglysíng med mindre ¡ek,
virenten ved dom er kjent eiendomsbèrettigef til den del av eiendommen som forlanges fraskilt (Skylitde¡

\ sorr nevnt i lov nr-. L av tle 1917 _$ 2O skal vedk. før
rlng son biir å sende irl til sorenskriveren sammen med
i alle.saker vil utføre mift verv som skjønnsmêEn sâtn¡

den 19
N. N.¡

eller ¿aboer lkke møteç mä det i forretningen oppÉ
eller {or naboers vedkommende on det er funnet
3)-
iendommen blir ikke å beskrive dersom disse eiere
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ã,,gà kes-til overskjønn, {or sá vidt

f¡ am at begjæring herom må være
tinglysing.

hold

skal besørge fonetningen levert (sendt) til

, fr, n .h&! P.[

Tinglyst ved

De fraskiite del har fått g.nr... __.¿_(....,...........-..._br.n *..Jø.... ................



Kommunenr: 0605 RINGERI

Gnr:29 Bnr: I
Registrert til og med
Utskriftsdato:

31 .01 .201 4
04.02.201 4

Dokid:
1 61 1 41 06
(1 6/5628-3)
Grunnbok utsnitt

262L O9|LO/L959

bEnvrrurrER

IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER:

DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS XUU Å, HA HTSTORISK BETYDNING,

ELLER SOM ER T]NGLYST VEDRØRENDE MÀTRTKKELENHETENS GRENSER OG AREAL.

Servitufter i grunn

900037 oL/07/L864 ERKT"ERING/AvTATE
BEST. OM REGULERTNG AV INNSJØ/VANN/ELV

H J E M ME L S O P P Lrvs'¡t^l H:e,gR

1 599 1 9/04/L999

ÞÊN'ÊE.H-€FT'ELsc'R

900068 oL/L0/L895

e00335 0t/o3/t9Lo

900233 0L/L0/t9L2

e069e0 L6/01 lLgLs

900206 t1 |LL| L9L9

9OO2O7 L7/| L/L9L9

L 20/t!/1 929

9001 97 OL/04/L935

L787 23/LLlL937

L652 22/08/t93e

HJEMMEL TI L GRI'NN
VEDERLAG: 2 .090.000
BJØRNSTAD LEI F OLE

F.NR: 1 30355
GJELDER DENNE M]ATRIKKELENHET M'FL.

FøDER.åD

BEST oM EØneRÄo, vrr-xÃR u v
GJELDER DENNE YATRIKKELENHET M'FL

SKJøNN

Elektriske kraftlinjer

UTSKIFTING

SKJøNN

Elektriske kraftlinj er

SKJøNN

ELEKTRI SKE KR,AFTLINJER

GJELDER DENI\IE MATRIKKBLET{HET M. FL.

BESTEMMELSE OM VEG

RBTTIGHETSHAVER: KNR:0605 Gl'lR:29 BNR: B

Bester¡¡nelse om vannrett

SKJøNN
Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE VJATRIKKELENHET T{. FL.

SKJøNN
Vassdrag
GJELDER DENNE MATRIKKELENHET M. FL

Bekreftet utskrift fra grunnboken Side 2 av 4



ommunenr:0605 Rl
nH 29 Bnr: I

Registrert til og med
Utskriftsdato:

31 .01 .201 4
04.02.201 4

9 2e/LO/1 940

91 6 08/05 /t94L

343 02/O3/L943

344 O2/03/L943

83 09/0L/1 963

2993 L6/07/L969

7439 04/1 2/L98O

202 09/0L/1 985

573t 28/O8/Le86

s1 32 28/0e/L986

252 L3/OL/L992

7566 05/04/79s5

261 2 23/06/7999

.G.RUNNDATA

900421

900006 t4/03/t879

OPPRETTELSE AV MATRTKKELENHETEN
OPPRETTELSE - BESTAETVNE EIBNDOM
EIEÀIDOMMBN ER OPRETTEÎ FØR 1 930

REGTSTRERING AV GRI'NN
UTSK]LT FRA DENNE MATRIKKELENHET:

REGISTRERING AV GRT'NN

UTSKILT FRA DENNE MTÄ.TRÍ KKELENHET:

REGISTRERING ÀV GRUNN

UTSK]LT FRA DEÀINE MATRTKKELENHET:

RETTSBOK
Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE IúIATRIKKELENHET

UTSKIFTIIiTG
Grensegangssa
GJELDER DENNE YIATRIKKELENHET

UTSKTFTTNG

GJELDBR DE¡IhIE M/\TRIKKELENHBT

M. FL

.'ORDSKIFTE
Grensegangssak
GJELDER DENNE MÄ.TRTKKELENHET

JORDSKTFTE
Grenseg'angssak
GJELDER DENNE YIATRTKKELENHET

SKJøNN
Vassdrag
GJELDER DENNE M.IATRIKKELENHET

ERKLERTNG/AVTÀLE

Elektríske kraftlinj er
ELEKTRTSKE KRAFTTINJER
GJELDER DENNE I/IÄTRIKKELENHET t{. FL.

ERKI,ÆRING/AVTALE
BEST. OM NATURRESERVAT
GJELDER DENNE MIATRIKKELENHET M.FL.
ERKT,ERING/AWALE
BEST. OM NATURRESERVAT

GJELDER DE¡INE MATRIKKELENHET M.FL.
ERKLÆRTNG/AVTALE
Efektriske kraftlinjer
Rettigheter i h t skjønn tgJ- I/IO-L92'| overd.ras tj_l
Buskerud energiverk.
GJELDER DE¡INE MÀTRIKKBLENHET M.FL.

A-* DIVERSE PÅTEGI'III.IG

Nanveforandring til BUSKERUD ENERGI AS

** DIVERSE PÄTEGNING
Rettigheter i h.h.t skjønn tgt . 1_/Ie-Ig2-t , 1 3. j..g2,
5.4.99 overdras ti1 Buskerud Nett AS

M. FL.

M. FL.

M,FL,

M. FL.

M. FL,

og

KNR:0605 GNR:29 BNR:2

038 01/10 /L895

06L 01/10 /L898
KNR:0605 GNR:29 tt*>

KlrlR: 0605 GNR:29
"t"t7

Bekreftet utskrift fra grunnboken Side 3 av 4
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Kommunenr: 0505 RINGERIKE Registrert til og med
Utskriftsdato:Gnr: 29 Bnr: 3

20s5 28/06/]-963

BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
PAN T FOR FORFALT FESTEAVG]FT

FESTEKoNTRAKT - VI LKÅR
GJELDER FESTENR. 5

FESTETI D: 1 0 ÅR
Åni,re AVGTFT NoK 620
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
PAN T FOR FORFALT FESTEAVGIFT

FESTEKoNTRAKT - vI LKÄR
G,JELDER FESTEN R. 6

FESTETI D: r0 .Ä,R

Ånr,re AVGTFT NoK 360
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
PANT FOR FORFALT FESTEAVGTFT

FESTEKONTRAKT - Vrr, XÅN
G.]ELDER FESTENR. 7
FESTETI D: 1 0 ÅR
Ånr,re AVGTFT NoK 620
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

FESTEKONTRAKT - VI LKåR
GJELDER FESTENR. 8

FESTETI D: 1 0 ÅR
Å, Rr,re AVGTFT NoK 660
BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
PAN T FOR FORFALT FESTEAVGIFT

FESTEKOI\I1 TRÀKT - VTI,XÅA
GLTBLDER FESTENR, 9

FESTETTD: 80 ÅR
ÂRr,rc FESTEAVGTFT: NoK 5oo

1 s8 t4/07/L964

3464 L9/t0/L966

2969 Ls/07 /1 969

2043 L2/05/7e93

SERVI TU TTER

rKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRI]NN BOKEN TteR DOKUMENTER SoM
ANTAS rcITV .å II A HI STORI SK BETYDNI NG, ELLER SoM ER TIN GLYST VEDRØRENDE
MATRI KKELENHETENS GREN SER OG AREAL.

28.O4.2016
02.05.20'16

Servitutter i grunn

90003 I 0t/07 /L864

e0023s 0L/!0/]-9L2

907387 OL/ 03 /1 .9L6
900224 0L/L0/t927

t 20/1 L/L929

9001 98 0a/04/L935

ERKLÆRIN G/ÀVTAI.E
BEST. OM REGULERING AV INNS,JØIVANN/ELV
SKJøNN
Elektriske kraf tlinj er
EI, EKTRTSKE KRÀFTLIN,JER

SK.]øNN
Elektriske kraftlinjer
ELEKTRI SKE KR.AFTLIN.JER
GJELDER DENNE MATRIKKELENHET M. FL.
BESTEMMEIJSE OM VEG
RETTI GHETSFI AVER: KNR: 0605 GNR:29 BN R: 9

GJELDER DENNE MATRIKKELENI{ET M. FL.

39 28/L0/L940

9L6 o8/os/L94L

k
É
$t

Bekreftet utskrift fra grunnboken Side 3 av 6



Kommunenr: 0605 RINGERIKE
Gnn29 Bnr: 3

344 02/03/1 943

1 920 08/LL/t943

s40 27 /02/L957

83 09 /O!/]-963

478 rs/02/L963

Registrert til og med:
Utskriftsdato:

JORDSKIFTE
Grensegangssak
G.fELDER DENNE MATRIKKELENHET M.FL,
BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSIIAVER: KNR: 0605 GNR:29 BNR: 13
RETTIGHETSI{AVER: KNR:0605 GNR:29 BNR: 14

.'ORDSKIFTE
Grensegangssak
GJELDER DENNE MATRIKKELENHET M.FL.

ifORDSKTFTE
Grensegangssak
GJELDER DENNE MATRÍKKELENHET M.FL.

¡ TORDSKIFTE
Grensegangssak
G,JELDER DENNE MATRIKKELENHET M. FL.

BESTEMMEI,SE OM VEG

RETTIGHETSHAVER: KNR: 0605 GNR:29 BNR

G.]ELDER DENNE MATRTKKELENHET M.FL.

ERKLÆRrNG/aVter,n

28.04.201 6
02.05.2016

866 23/06/L966

29e3 t6/07 /1 969

ss0 28/L2/L97J-

0s/07 /Le63

o7 /ro/te6s

2s/07 /]-973

29/Os/L974

2e/05/Le74

07 /10 /L97 4

09/07 /Le75
23/06/]-e77

1 4s8 08/03/te7e

204 1 2/Or/1 995

Vedtak av det offenLÌiges wilkår for sLatstilskudd i
forblndelse med senking/1 ukking av grøft/bekk.
G.]ELDER DENNE MATRIKKELENHET M.FL.

ERKLÆRING/AVTAI,E
Vedtak av det offentliges wifkår for statstilskudd i
forbindelse med senking/Iukking aw grøft/bekk.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHET M.FL,

SK.JøNN
Vassdrag
GJELDER DENNE MATRIKKELENHET M.FL.
BESTEMMELSE OM VEG

RETTIGHETSIIAVER: KNR: 0605 GNR: 9 BNR: 6

RETTIGHETSI{AVER: KNR: 0605 GNR: 9 BNR:33
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0605 GNR: 9 BNR:34
RETTIGHETSIIAVER: KNR: 0605 GNR: 9 BNR:40

BESTEMMELSE OM VEG
RETTTGHETSFIAVER: I(NR:0605 GNR: 9 BNR:3
GJELDER DENNE MATRIKKELENHET M.FL.

BESTEMMELSE OM VEG
G.JELDER DENNE MATR]KKELENHET M,FL.

BESTEMMELSE OM VEG
GJELDER DENNE MATRIKKELENHET M.FL,

BESIEMMEI,SE OM VEG
RETTTGHETSI{AVER: KNR:0605 GNR: 9 BNR:47
GJELDER DENNE MATRIKKELENHET M.FL.

BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSIAVERT KNR: 0605 GNR: 9 BNR: 47
(gnr. 9/4'7 er ident. med tidl . gnr. 9/6 L. n.r. 1 .)
ELEKTRISKE KRÀFTI,TN.'ER

.JORDSKTFTE

EÌektrj-ske kraf tlinj er
GJELDER DENNE MATRIKKELENHET M.FL.

SK\TøNN
Elektriske kraftlinjer
GJELDER DENNE MATRTKKELENHET M. FL,

** DIVERSE P.ÀTEGNING

37 40

27 97

27 98

5657

3s80
3693

s6s7 07 / 1,O / r97 4

cí
I l-\

"l \
(t'l
.-.'l j
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Kommunenr: 0605 RI NGER¡ KE
Gnr:29 Bnr:5

435022 L7/06/2009

Registrert til og med:
Utskriftsdato:

31 .01 .201 4
04.02.20't4

H.JE!,IMEL TTL GRUNN
VEDERLAG: 500 . 000
GRØTÄSEN KJETTL
F.N R¡ 021 285
VüENNER KINE SYNNøVE
F. NR¡ 061 086

TDEELL: L/2

IDEELL: L/2

474379 30/06/2009 PA¡ TTEDOKT'UENT

BEI¡ØP: NOK 2.200.0O0
PANTHAVER: DNB BOLIGKREDTTT AS
oRc. NR: 985621551
Uomsettelig

FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRÀDELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFøRI NGER SOM KAN HA
BETYDNÎNG FOR DENNE MATRTKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/AVGIVERETENDOMMEN. FOR
FESTENUMMER GJELDER HENVTSNTNGEN SERVTTUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.

i grunn

OM VEG

900038 oL/t0/Le95 REGI ST'RERING AV ERUNN

DENNE MATRI KKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0605 GNR:29 BNR:1

(,r

Bekreftet utskrift fra grunnboken Side 2 av 2



r: 0605 RI NGER¡ KE Registrert tilog med
Utskriftsdato:

REGI STRERTNG AV GRT'NN

DENNE MATRI KKELENHET OP

REGI STRERTNG AV GRT'NN

UTSKILT FRA DENNE MÀTRI

REGTSTRERI NG AV GRT'NN

UTSKILT FRA DENNE MATRI

PRETTET FRA: KNR:0605 GNR:29 BNR:1

KKELENHET: KNR:0605 cNR:29 BNR:20

KKELENHET KNR: 0 605 GNR: 2 9 BNR: 21-

31.01.20',14
04.02.201 4r:29 Bnr:6

397L t2/07/2002 H.'EMMEL TII. GRUNN

VEDERLAG: 100.000
BYE SYLVIAN DAHLBERG

F. NR:1 90343
Har eid andel tidligere
GJELDER DENNE MATRI KKELENHET M. FL,

Ingen heftelser registrert

FOR SERVTTUTTER ELDRE ENN FRADELTNGSDATO OG EVENTUEI,LE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA
BETYDNI NG FOR DENNE MATRI KKELENHET HENVISES TTL HOVEDBRUKET/AVG]VEREIENDOMMEN. FOR
FESTENUMMER GJELDER HENVTSNI NGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.

Servitutter i grunn

006s 1 5/09/Le03

0006s Ls/o9/1 903

906994 t6/07/L9L5

6L 0t/L0l].eee

L430 Le/O6/L9s9

LA3L t8/O6/L959

Bekreftet utskrift fra grunnboken Side 2 av 2



t
Kjetil Grøtåsen

Honerudveíen 2

3520 JEVNAKER

Dokid:
1 61 1 41 07
(1 6/5628-3)
Tidligere eier vei

ADKOMSTVEI TI L G.NR. 29, B.AIR. 5 ÅSEN Ø\rRE - UITVCIVCiCN 58

Fra midten av 1 960-tarret har rri benyttet veien tíl Asen Øvre rned
alle slags kjørerøy forbi Åsen Nedre (OatUerg).

Åsen Øvre har rret benyttet tir både borig, opphord og í forbindelse
med vedlikehold av bygningene.

Det er også utført vanrig vedlikehord av serve eiendonmen som f.eks.
plenklipping om sorrmeren og noe vedhogst på vinterstid.

vedlikehold på serve veien er at vi har fjernet noe gras og kratt.

vi bekrefter med dette at vi har brukt veien uten noen innvendinger
helt til dags daro.

Hønefoss, 2I. jul:í 20L2

É'ro;1 5 *
":,",(''

4
Svein Grønlie OIga Grønlie
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Dokid:
16114108
(16/5628-3)
Kart fra tidligere eier
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Kjetil Grøtåsen

Honerudveíen 2

3520 JEVNAKER

ANG. BRØNN VÐ G.NR. 29, B-NR- 6 ÅSAn NÐRE

Vi bekrefter med dette at brønnen er steinsatt'

vedlegger kopi av 2 loto som viser brønnen i mai 2006.

Ved mye nedbør har veien vst veldig bløt i området ved

brønnen.

Hønefoss, 2L. juli 2012

.*Y), t*"¿--'
Svein Grønlie

g,{ /t( ! t¡
-t +uø-,|r.t

^
Olga Grønlie

Dokid:
16114109
(16/5628-3)
Skriv om brønn
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Anne-Lise Strømness

Ä.saveien 743,
3512 Hønefoss t3l8-r2

Til reüe vedkommende:

Dette for å bekrefte at jeg siden 1970 - da vi flyttet hit - har brukt "Velt i koll' veien
som trenings vei både med hund og hest. Denne veien var bilvei og går forbi mit hus og
opp til eiendommen "Øvre Äsen" som nå er kjept av l(ietil Grøtåsen og ned til
eiendommen'1.{edre,Ä,sen" eid av familien Dahlberg - og ned på Ultvedtveien.

Denne veien går altså fra Ä.saveien over "€[weÂsen'ned til "Nedr€.A.sen" , forbi der og
ned på Ultvedt veien over gården " Nedre Ulwedf' (Skagnæs) og ut igien på Åsaveien
rett overfor Ringerike Kalkverk.

Familien Grønli som eide "ØvleÅsen" kjønte bil opp til bnrket sitt for stell og
vedlikehold helt til før de solgte bruket til (ietil Grøtåsen. De (iørte da Ulwedweien
over ved Skagnæs opp forbi 'Nedre Äsen" og opp til bn¡ket sitt.

Vennlig hilsen

¿[v.1,,.c - L; t*, 6tte.v*\^r,¿r,b
Anne-Lise Strømness

Pensjonert Lektor

rtl

Dokid:
16114110
(16/5628-3)
Vitneskriv

I
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Historiske bilder
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ovERsNSroliss I
v€ilrörenile YêBen Ultvetlt evegen Y/ Iallcve¡lcet.bygrt

I
6

her fnngått fölgencle avtale nett låre Dghlberg og Sylvtan Bye'

NlIs Slcagnæs

I Jell Balrlcen

Brlta Sraseth

for llltvetÌt'
n SönrlorenBen

n Bekaasen

goÊr. 29r br¡ ll!. t e 4,

r 30, rr

It 9, n

og
Dokid:
16114113
(16/5628-3)
Overenskomst

1 . Âasen (nedlre) g.nr. 29., br.nr. 6r gls en vegrett oyer so Ultvedt

fra ðelegrlnr1 rot n, ULtveðt og ttì- rteLet,not Söntleren$êrlo aesen

reöuserer 6,en beståenate vegrett I åsen tll gåveg og betaler I

ne1 len1 ag ãE¡ .-. Hvls eter(ne) av aasen l8Jen får behov for å

brul¡e dlen elcslsterenile veg I âsen, kan tlenne rett fåes tllbake

veôerlaggfrttt not at Dann avstår fra vegrett gltt I tlenne

ove¡ enskonst.
,;

Z. Aasen gls en yegrett oyer Sönilerengen og betaler for rtette Ir-22E

5. Aasen gls en vegrett tlI de¡ av a. Illtveilt eksBroprlerte veg

oyer Bakaesbn, og rerluse¡er ôen beståendle vegrett I åeen ttl'

#t.g og betaler I ¡ ellesl"s E:339,:. saDrte forbeholtl soi uniler

pkt.1 .
'4. fll ilekning av itel av utvlrtelse fra J-tlê- Doter tll J lf Z-tre ot

en haLv- neter a? ilen eksprrYê$ beteles tll Sraseth IIsI93-Ë.

5. Belöpene ove¡ for er â betralcte sou ren nlenpeserstatnlng.

6.aasen gLs en rett ttl A benyùte tlen av s. ultvedlt opparbeltleôe

yeg over eönrlre Ultveitt, $önôerengen og Bakaas€ltr Engangsbelöpet'

son el¡a1 betalee for iletter sant veilllkeholüsforttellngen ekal

avgJöres veil off. sIcJörut.

Norcterhov, 1 . februar 1 974.

kr.

3or Söntlerengen:

,''ii'. .;t;,:),, /*/).-.,.,

Por Ultveclt:

Por Bakeagen:

,, f, ; . L .ß'Lr-J,c ! '/,t

Dor aasen (nùre):
e-'1 t

-.,).. .¿='.i-r.-r. .ù7j.-

¡ n O //¡&x*êt&4
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lïl],EGG.

Til veg-overenslconst av 1/2 - 1974.

Und.er den råd'end.e situasjon i iredre Ãsen, sa.nt usilcicerheien veCro

utbyggi.:rg av Hunìn-/Bueåsen, s¡rnes d.et vanskelig å br i er.i6e eu'¡

og få belöpene und.er pi',t. 6 i ovgnrlc-vtrÌte avial-e trri,ktigett.

Da d.er vil fal1e uri¡elig clyri laed. offentlig skjöm., er part.eae

dodo blitt enige on fö19end.e nidl eriicise avtale¡

1. Fastseitelse av engærgsbeLöpet (r:J-enpeserstatn. vecr',
brriksretien) utset'i;es irntill vid.ere.
Eierne av ned¡e Àsen betaler ett årlig ved.likehold.sbj-dra.E nå

kr. 100,-
som slca]. betales i¡¡ren 1. mai. hvert år.
Ðen nid,lertid.Íge sitrrasjon e¡rtaes ildre. å -r-e¡e lenge, nen
slculle d.ea bl-i av :roen vari.ghet, ékai årIig vedlikeho-r-C. .'-

bid.rag jusieres etter konsg:nprisind.eksen hve=t 5. är,
förste ,gang pr¡ L/L - 1962,
Elrstracrdi¡¡.ær utJ.igning a,v bidrag tÍ.1 r¡*r,beÖrÍng kan ba:e
kon,re på tale ved. reparas jon etier natursiiad,er ( flo: e"l-.- ) "

?. Denne avtale skal uniddelbari taes opp til d.isir*sjcn, ned.

. henbl.ikk på justering, eI. avlösning ned. perna;ent av;:,;le,
Ïrvis d.agens siü:asj on i ned.re Åsen end.res (d.nv.so bo:;ìa:e
som feriebotig o.1., eI. ov¡.nybyggi:eg og/e!" fast

'bosettillg av eier). .

5. Når/hvis partene sisal j.nngå pemanenÌ; avtale redr, pkt" 5

i avte*Ìe av L/2 - L97 4r €r man enige om at belöpene si:al
beregnes forhold.svis ae.i basis i inirgåiie av;al=r reci. a,¿

övrige bzuksberettigeae til Ultved.tvelen.

l{orcerhoz, f/5 - L977.

For ÏIltved.t ¡ For .Äsen:

w 'irru, ìA
('cVLcL C-¿-t

/
Æl^-

¡'ËC*-¿'
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Sylvian Dahlberg Bye

Tjuruhjellveien 17

3512 Hønefoss Asa, 29.janu ar 2017

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007 Drammen

Deres saksnr
16t5628

Klage på saksbehandling og vedtak knyttet til anmodning om opprettelse av ulovlighetssak
etter PBL S 32-1, Naturmangfoldloven mm.

Viser til vårt brev datert 25.09.2016 vedrørende ulovlighetssaker knyttet til gnr/bnr 2916, 2911, 291 5.

Etter gjentatte henvendelser til Ringerike kommune, Fylkesmannen i Buskerud og

Sivilombudsmannen fra så langt tilbake som 2012 fikk vi 23.11.2016 innkalling til befaring vedrørende

anmodning om opprettelse av ulovlighetssak på på 2916,2911,2915.

lnnkallingen er ikke i samsvar med vår anmodning da det refereres til PBL $33-2 og ikke PBL $32-1

Vi minner om at vår anmodning er og har vært som følger:

"... Vi ber med dette om at Ringerike kommune oppretter ulovlighetssak etter Plan- og
bygningsloven $ 32-1 med bakgrunn i ulovlig veibygging på 29/6 samt ulovlig veibygging på

2911. I tillegg anlører vi at det er gjort ulovlige inngrep i særlig verdifullt botanisk område og
dermed brudd på Naturmangfoldloven. Eiendommene 29/6, 29/5 og 2911har store forekomster
av den prioriterte arten Dragehode. På samtlige eiendommer har inngrepene berørt planten..."

Vi viser videre til klage datert 15.09.2016 til Fylkesmannen i Buskerud vedrørende Ringerike

kommunes behandling av saker knyttet til familien Bye sine eiendommer og interesser.

Fylkesmannen uttaler i sitt svar dahert 02.11.2016:

"... Det ville være en fordel om kommunen klargjorde om de anser veien som en ulovlighet..."

Videre viser vi til brev fra Sivilombudsmannen datert 09.12 .2016 vedrørende anmodning om

opprettelse av ulovlighetssak etter PBL 532-1

Etter henvendelse fra Sivilombudsmannen datert9.12.2016 svarer Ringerike kommune etter

telefonsamtale med Sivilombudsmannen samme dag at vi vil få svar innen utgangen av 2016.

Først og fremst vil vi bemerke at Ringerike kommune ikke behandler vår anmodning etter PBLS 32-1.

Vi mener det er begått saksbehandlingsfeil da alle involverte parter som møtte til befaring ble orientert

om at det ville bli skrevet og sendt ut referat fra befaringen. I e-post datert 09.01 .2017 purrer vi pà

referat fra befaringen. Samme dag mottok vi svar fra Ringerike kommune ved Arne Hellum om at

o
.=
E

^coTåc')oç(oc\:#o(o ¿;

!=xQ"8
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forslag til "notat" var sendt Gunn Edvardsen for godkjenning. Vi mottok etter dette brev dateft

09.01.2017 hvor Ringerike kommune omdefinerer det som skulle være et referat til:

"".. - Veitiltak-befaringsrapport og vurdering av tiltak Gnr 29/5 med flere-Ultvedtveien 58 med

flere...l"

Vi har ikke fått mulighet til å komme med kommentarer til referat fra befaringen i denne saken før

vedtak ble fattet. Det har medført at vurderinger og beslutninger er gjort på feil grunnlag. Det er

nemlig flere vesentlige feil og mangler i det ovenfor nevnte notat. (Se nedenfor.)

Videre ser vi at Ringerike kommune ikke behandler saken etter de primære lovhjemle¡ slik som PBL

32-1, Naturmangfoldloven mfl. Det er i all hovedsak gjort vurderinger i forhold til PBL 33-2.

Følgende kommentarer og informasjon av vesentlig betydning for vurderingen ble ikke tatt
med ef ler drøftet i referaUvedtak fra Ringerike kommune:

1 Kryss Øvre Ultvedt/ Nedre Aasen (veikryss oppstartsounkt)

Ved dette stedet tok vi også opp følgende forhold som ikke har kommet med i referativedtak

Servitutten på vei til Øvre Aasen ligger på 2913 Nedre Ultvedt og eies av Heidi Skagnæs.

Det ble orientert om at Ringerike kommune tidligere har erklært seg inhabile i saker knyttet til

angjeldende eiendommer. Dette altså på grunn av at Ringerike kommunes enhetsleder for miljø og

arealforvaltning har næringsinteresser knyttet til eiendommene. Vi ba eksplisitt om at dette ble ført i

referatet. Øvre Aasen 2915 har ikke veirett over Nedre Aasen 2916. Rettskraftig dom på dette

foreligger. En veitrase her vil medføre en vesentlig forringelse/verditap på eiendommen.

Det ble oriented om at veien i det omtalte oppstartspunkt hadde blitt utvidet og at planten Dragehode

er berørt.

2 Vei over iordet til Bjømstad

lngen kommentarer

3 Stigning fra iordet til Bjømstad oop til grense til Nedre Aasen

Vi påpekte at det var mye Dragehode langs veien på begge sider før utvidelse ble gjotl samt at det

var felt flere kalkfuruer for å utvide veien.

Betydelig inngrep i liell
Det ble gjort inngrep/skjæring i fjell. Lilja Bye påpekte eksplisitt at tidligere kjørte man på skjærfjellet,

dvs veien fulgte fjellet slik at man satt på skrå i bilen når man kjørte. Det er altså gjort et betydelig

inngrep i fjellet.

Øvrige leil
På side 2 står det skrevet: "Nils Skagnæs hadde fortalt Bjørnstad at han tidligere hadde brukt traseen

for en 2.5 m bred treske/'.

Vi oppfattet at Bjømstad sa på befaringen at han kjører trasealternativ 1 med tresker opp til jordet på

29/6. Vi har derimot ikke hød noe om Nils Skagnæs bruk. Det medfører uansett ikke riktighet at

Skagnæs har kjørt med skurtresker opp til jordet pä 2916 via trasealternativ 1. Skagnæs har ikke brukt

2



jordet. Det er svært bekymringsfullt at Ringerike kommune nedtegner en slik påstand som hverken vi

har registrert på selve befaringen eller som i det hele tatt medfører riktighet.

4 Fra grense mellom 2911 og 29/6 Nedre Aasen til brønn

Ulovlig inngrep på annen manns eiendom

Vi orientefte om at fra grensen til Nedre Aasen er det gjort ulovlige inngrep på annen manns eiendom

mot bedre vitende uten noen typer tillatelser. Det er foretatt ulovlig ferdsel på dyrket mark.

Brudd på Naturmangfoldloven
Det ble også he¡ på eiendommen Nedre Aasen, orienteft om at inngrepene var brudd på

Naturmangfoldloven og Forskrift om D ragehode.

Verdiforringelse
Det ble påpekt at en eventuell veitrase her ville komme for nær huset på eiendommen og dermed

være til stor sjenanse ogføre til vesentlig verditap/ forringelse av eiendommen.

5 Brønn

Ulovlig veibygging
Det ble igjen minnet om at Grøtåsen har tatt seg til rette på annen manns eiendom mot bedre vitende

og dermed foretatt ulovlig inngrep på privat eiendom. Det er gjort ulovlig ferdsel med anleggsmaskiner

på dyrket mark" En konsekvens av denne type ferdsel er at det ble etablert en trase nord for stien og

ut på dyrket mark.

Skade på vannkilde
Eiendommens eneste vannkilde, brønn og oppkomme ble ødelagt som følge av inngrepene på

eiendommen. Det ble minnet om at Ringerike kommune tidligere hadde mottatt takst som også

beskriver denne skaden. I tillegg bekreftet altså Bjømstad disse vurdering som riktige.

Brønnen ble vurdert som knust av Ringerike kommune, som så tok bilde av den.

6 Skråning oop til Øvre Aasen(29l5)

Dahlberg Bye kommenterte ved to anledninger at det var felt en verdifull kalkfuru for å utvide traseen.

Lilja Bye uttrykte bekymring for måten Ringerike kommune foretok oppmåling av lengder, bredder og

høyder på omfanget av inngrepet. Weber konkluderer med at vi befinner oss i et sårbafi område. Det

var uenighet omkring måling av port mellom Øvre og Nedre Aasen. Lilja Bye påpekte at gjerdestolpe

med gjerde var flyttet og tvunnet inn i vegetasjon slik at åpningen fremsto som større enn den

opprinnelig var. Ringerike kommune nektet å foreta måling av åpning korrigert for opprinnelig

gjerdestolpe med opprullet gjerde som tydelig markerte traseåpningen.

7 Øvre Aasen samt sti til ca 300 m inn i Ultvedtaasen.

Lilja Bye påviste at traseen her helt klart hadde karakter av sti og at motorisert ferdsel ikke var mulig.

Det ble minnet om at kartet som fulgte med Grøtåsens byggesøknad fra 2011 viste traseen korrekt

som sti over 2916, noe som er i tråd med traseen over 2913 som må karakteriseres som sti - og ikke

som vei slik Ringerike kommune omtaler den som i dag. Dette har betydning for vurderingen av

omfanget av inngrepene.
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Befaring av traseer knyttet til Jordskiftesak
Lilja Bye redegjorde for at i løpet av første befaring gjort av Jordskifte, var det i utgangspunktet
konsensus blant de involverte parter om det som senere ble skissert som Bergsvingalternativet.
Bergsvingalternativet innebar at traseen går over Heidi Skagnæs eiendom 2913 og dermed følger
gjeldende servitutter. På bakgrunn av at Heidi Skagnæs uttrykte at hun ikke ønsket dette, ble dette
traseevalg ikke tatt med videre. På basis av Skagnæs innspill ble det opprettet jordskiftesak uten

Bergsvingaltemativet. Bergsvingtraseen er det eneste altemativ som tar hensyn til servitutten og som
betjener Øvre og Nedre Aasen optimalt.

Ame Hellum oppsummerte avslutningsvis befaringen ved å informere om prosedyrer videre ved en

eventuell søknad om vei fra Grøtåsen. Hellum forlalte at dersom en slik søknad skulle komme ville
også andre altemativer til trase som f.eks Bergsvingen kunne være aktuelle. Han orienterte videre om

at det måtte sendes nabovarsel med mulighet for merknader/klage og deretter vil en slik søknad
måtte opp til politisk behandling etc. Han sa videre at det også kunne bli aktuelt å få en slik eventuell
søknad behandlet av en settekommune.

I tillegg til mangler og feil i gjengivelsen av selve befaringen er det ytterligere saksbehandlingsfeil
knyttet til vedtaket.

Manglende drøfting etter Naturmangfoldloven, mfl .

De omtalte inngrep er gjort i et LNF område som er spesielt sårbart og er av særlig botanisk verdi.
Ringerike kommune har ikke drøÍtet Naturmangfoldlovens aktuelle paragrafer, ei heller Forskrift om

Dragehode.

lnhabilitet
Forvaltningsloven $ 6. (habflifetskrav)

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
avgjørelse i en forualtningssak når:

"... andre særegne forhold foreligger som er egnet til à svekke tilliten til hans upartiskhet;

blant annet skal legges vekt pä om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller

ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også /egges

vekt pà om ugildhefsinnsþelse er reist av en parl..."

"...Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en

d i rekte u n dero rd net tj enestem an n i sam m e fo rual tn i n g so rg a n... "

God forvaltning innebærer at saksforberedere ikke involveres i å vurdere sin egen saksbehandling. I

dette tilfelle har saksbehandler Arne Hellum tidligere fattet beslutninger om ikke à f ølge opp påviste

ulovlige inngrep. At den samme person skal vurdere om han gjorde riktig beslutning blir nødvendigvis
preget av egen interesse og personen må derfor oppfattes som inhabil i slike saker. Det er forøvrig
vanlig praksis i andre forvaltningsorganer å benytte ulike saksbehandlere i tilsvarende situasjoner.

U I ovl i ghetsspørsmålet
I brev Fra Ringerike kommune til Kjetil Grøtåsen datert 16.07 .2012 fremkommer det at Ringerike

kommune ved Ame Hellum på et tidlig tidspunkt ble gjort oppmerksom på inngrepene.
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"...Sylvian Dahlberg Bye nevner, "hærverk" "ulovlig igangsatt anleggsarbeide/', "skaderog inngrep i

landskapet"..."

Ringerike kommune ved Ame Hellum, valgte da å ignorere denne informasjonen og konstaterte kun

følgende:

"...Vi kan ikke se at det i forbindelse med konespondansen/vedtak i denne saken er søkt gjennomført

søknadspliktige arbeider på eiendommen gnr. 29, bnr. 6. ..."

Det er altså saksbehandler Ame Hellum hos Ringerike kommune som valgte å ikke følge opp, eller i

det hele tatt å vurdere, de ulovlige inngrep.

Videre angående ulovlighet, i brev fra advokatfirma Grette til Kjetil Grøtåsen datert '18 juli 2012

beskrives ulovligheten ut i fra en rettslig side (se vedlegg):

.'SAKENS RETTST/GE S/DE
Det fremgàr av grunnboken for eiendom 29/6 at du ikke har veirett over eiendommen. Veiretten for
eiendom 29/5 gär som nevnt over eiendom 29/3. Du har heller ingen øvrige rettigheter som gir deg en

berettiget adgang til bruk av 29/6. På denne bakgrunn er din bruk av eiendom 29/6 àpenbañ bàde

ulov I ig og e rst at ni ngs bet i nge nde.

Naboloven $9 gir grunnlag for erstatning i det en naboeiendom blir utsatt for skade. I vàrt tilfelle

rammes de omfattende skadene som til nâ er foràrsaket under enhver omstendighet av alminnelige

erstatningsretfs/þe prinsipper. Det varsles herued at Sylvian Dahlberg Bye vil kreve full erstatning for
allerede oppståtte og fremtidige skader foråtrsaket av din ulovlige bruk.

Det er pà dette tidspunkt vanskelig à angi et eksakt beløp, men i lys av de skader som til nà er
oppstått, herunder ødelagt brønn og forstynet vannàre, er det allerede tale om betydelige kostnader.

Beløpet fasfseffes ut fn kostnaden for å gjenopprette eiendommens opprinnelige tilstand gjennom à

reparerere de skader som er oppstàtt som følge av den ulovlige bruken av eiendommen. Det
understrckes af forfsaff bruk av veien representerer fare for ytterligere tap."

Rlngerike kommune drøfter ikke hverken i 2012 eller etter befaring i 2016, at inngrepene er gjort

ulovlig på annen manns eiendom.

Forvaltningsloven 511 d, 2. ledd er ikke fulgt siden ovenstående kommentarer og vesentlig
informasjon ikke er tatt med.

Vedtaket er dermed fattet på mangelfullt og feil grunnlag og er ikke korrekt.

Vi ber om at saken blir realitetsbehandlet på bakgrunn av de faktiske forhold og at det
opprettes ulovlighetssak etter PBL 532-1, Naturmangfoldloven mfl.

Med vennlig hilsen

Srt"-*øo Qa
Sylvian Dahlberg Bye

Kontaktperson: Bente Lilja Bye; bentelil(Ohotmail.com

Kopi: Rådmannen i Ringerike kommune
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Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Til: Camilla Lødøen Myroldhaug [Camilla.Lodoen.Myroldhaug@ringerike.kommune.no]; Ann 

Kristin Steinbakken [Ann.Kristin.Steinbakken@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 07.12.2015 08:06:03 

Emne: VS: Arkivsaksnummer 15/1348-16 Gnr/bnr 29/5 

Vedlegg: Bye Åsen Gnr 29 Bnr 6 - Taksering.pdf 

 
 

Fra: Sylvian Bye [mailto:syl-by@online.no]  
Sendt: 6. desember 2015 17:00 
Til: postmottak 
Kopi: Tore Isaksen; Heidi Skagnæs; Bente Lilja Bye 
Emne: Arkivsaksnummer 15/1348-16 Gnr/bnr 29/5 

 
Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 
v/ Arne Hellum 
 
 
 
 
Sylvian Dahlberg Bye 
Tjyruhjellveien 17 
3512 Hønefoss                                                                                           4.desember 2015 
 
Arkivsaksnummer 15/1348-16 Gnr/bnr 29/5 
 
 
 
Vedlagt følger takst på skader som vannforsyning mm. på gnr/bnr 29/6. 
Taksten ble fremlagt komiteen for miljø og areal på befaring den 30.november 2015 
 
Jeg ber med dette om at vedlagte dokument blir lagt ved saken til videre behandling. 
 
 
 
 
 
Mvh 
 
 
 
Sylvian Dahlberg Bye 
 
 
 



Kopi: Tore Isaksen, Heidi Skagnæs, Bente Lilja Bye 
 
Dette brevet blir bare sendt pr. e-post 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3078-25   Arkiv: GNR 45/168  

 

 

Klage - Tilbygg til bolig Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget viser til sitt vedtak i sak 64/17, til delegasjonssak 586/17, til klage fra Nicolaj 

Vogter, til ansvarlig søkers kommentar til klagen og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye vesentlige momenter som 

tilsier at vedtak i sak 64/17 og i delegasjonssak nr. 586/17 bør endres. 

2. Klagen fra Nicolaj Vogter tas ikke til følge. Vedtak i sak 64/17 og delegasjonssak nr. 

586/17 opprettholdes. 

3. Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

 

  

 

Utskrift sendes 

Siviling. Ole Christian Styri, Haugerudgata 31, 3520 Jevnaker 

Line Østvold, Vinteroveien 23 A, 3517 Hønefoss  

Nicolaj Vogter, Høybyveien 52, 3517 Hønefoss 

 

Sammendrag 

I saksframlegget til sak 64/17skrev rådmannen følgende 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. 

 

Det har kommet klage fra nabo Nicolaj Vogter.  

 

Innledning / bakgrunn 

I saksframlegget til sak 64/17 skrev rådmannen følgende 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. 

 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen er momenter som tilsier at vedtaket i sak 64/17 bør 

endres. 

 

Beskrivelse av saken 

I saksframlegget til sak 64/17 skrev rådmannen følgende 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 
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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. 

 

På bakgrunn av hovedutvalgets vedtak i sak 64/17, ble det i brev datert 16.10.17, sendt 

melding om politisk vedtak til ansvarlig søker, Siviling. Ole Christian Styri, tiltakshaver Line 

Østvold og nabo Nicolaj Vogter. Saken ble viderebehandlet på delegert myndighet og tiltaket 

godkjent i delegasjonssak nr. 586/17. 

 

Byggesaksavdelingen mottok, på e-post 09.11.17, klage fra nabo Nicolaj Vogter. Klagen anses 

å være rettidig framsatt. Det framgår av klagen at naboen klager på plassering av tilbygget. 

Vogter mener at solberegningen som er lagt til grunn er feil. Han viser til bilde innsendt 

sammen med klagen. Dette viser en syrinbusk som er beskåret slik at solen skal komme inn i 

hagen og som Vogter forklarer er langt under mønet på det omsøkte tilbygget. 

 

Klagen ble oversendt på e-post 10.11.17 til ansvarlig søker og tiltakshaver, og 13.11.17 ble det 

mottatt kommentar til klagen per e-post. Ansvarlig søker kommenterer at solforholdene har 

vært gjenstand for detaljert vurdering og kan ikke ut fra opplysningene i klagen se hvordan de 
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fremlagte beregningene skulle gi feil informasjon. Videre hevder ansvarlig søker at 

overordnede betraktninger vil føre til samme konklusjon som politikernes vedtak i sak 64/17 

også uten å vurdere solforholdene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I saksframlegg til sak 64/17 skrev rådmannen følgende om forhold til overordnende 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  

I saksframlegg til sak 64/17 skrev rådmannen følgende om 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 

Saken ble første gang behandlet av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i sak 64/17 i 

møte 09.10.17. På bakgrunn av hovedutvalgets vedtak ble søknaden viderebehandlet i 

delegasjonssak 586/17 datert 17.10.17. 

 

Økonomiske forhold 

I saksframlegg til sak 64/17 skrev rådmannen følgende om 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 

I saksframlegg til sak 64/17 skrev rådmannen følgende om behov for informasjon og høring: 

 

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 

Hovedutvalget viser til sitt vedtak i sak 64/17, til delegasjonssak 586/17, til klage fra Nicolaj 

Vogter, til ansvarlig søkers kommentar til klagen og til rådmannens saksframlegg. 



- 

 

1. Saken utsettes for befaring  

 

Prinsipielle avklaringer 

I saksframlegg til sak 64/17 skrev rådmannen følgende om 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 

I saksframlegg til sak 64/17 skrev rådmannen følgende under 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 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. 

 

I saksframlegget til sak 64/17 har rådmannen gitt vurdering av hovedpunktene i protesten som 

da forelå fra nabo Nicolaj Vogter, og av kommentarer fra søker til protesten fra naboen. 

Rådmannen har ikke foretatt ny befaring, men forstår at en syrinbusk som ble observert ved 

administrasjonens befaring samme med partene 21.9.17, nå er beskåret. Derved vil ikke nevnte 

syrinbusk stenge for solen lenger. Syrinbusken er et eksempel på at vegetasjon som eksisterer 

eller som kan bli plantet, kan få avgjørende betydning for solforholdene. Selv om man i 

varierende grad tar hensyn til solforhold som tilbygg kan påvirke, ved valg av plassering og 

godkjenning av tiltak, vil vegetasjon kunne få avgjørende påvirkning på solforholdene.   

 

Rådmannen minner om at det ikke er søkt om noen dispensasjoner for tilbygget.  Det er hele ca 

30 m fra tilbygget og bort til uteplassen på Vogters eiendom 45/124. Rådmannen står ved 

vurderingen i saksframlegget i sak 64/17 og kan ikke se at det i klagen er kommet vesentlige 

nye momenter som tilsier at vedtaket i sak 64/17 bør endres. Rådmannen anbefaler 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å ikke ta klagen til følge, og å opprettholde 

vedtaket i sak 64/17.  Saken vil i så fall bli sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

 

Vedlegg 

Informasjon til tiltakshaver vedr klage 

 Meldingstekst.html 

Oversiktskart Høyby 

Klage.pdf 

 Meldingstekst.html 

 IMG_0127.jpg 

Ettrinns (§ 20-1) - Godkjenning tilbygg 

Melding om politisk vedtak - Bygging av tilbygg 

Saksprotokoll - Tilbygg 

 Meldingstekst.html 

Saksframlegg HMA 09.10.17.pdf 

 Tilbygg 

 Meldingstekst.html 

 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 

 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 

 Svar på brev fra Ringerike kommune 

 E-post 

 Tegning snitt tilbygg 

 Arealdisponering - Reviderte tall 

 Søknad om bygging av tilbygg/garasje 

 Vinterroveien 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 naboens uteplass 

 Oversiktskart Høyby 

Kommentar til klage 

 Meldingstekst 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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Fra: Karine Kjellberg Granli [] 

Til: 'Line Østvold' [linesynb@gmail.com]; 'olesty@live.no' [olesty@live.no] 

Kopi: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; 'n-vogter@nvbygg.no' [n-vogter@nvbygg.no] 

Sendt: 10.11.2017 15:19:49 

Emne: Tilbygg Vinteroveien 23 A 

Vedlegg: Klage.pdf 
Viser til godkjenning av tilbygg i delegasjonssak nr: 586/17 datert 17.10.17 samt vedtak i Hovedutvalget for Miljø- og areal dato 09.10.17 nr 64/17. 
Det har kommet inn klage fra nabo Nicolaj Vogter, vedlagt. 
  
Vi har tatt en foreløpig vurdering av når klagen er innsendt. Melding om politisk vedtak og godkjenningen ble sendt ut 17.10.17. Vedlegget med orientering 
om klageadgang kom ikke med meldingen om det politiske vedtaket og ble ettersendt 20.10.17. Vi anser så langt at klagen har kommet innen 3 ukers fristen 
for å klage.  
  
I klagen er det ikke bedt om utsettende virkning. Eventuelle arbeider som utføres før det er sikkert at endelig vedtak foreligger, gjøres på egen risiko siden 
det kan være at vedtaket blir endret.  
  
Klagen oversendes til informasjon og eventuell kommentar. Med mindre klagen skulle bli trukket, vil den bli lagt fram til hovedutvalget for miljø- og 
arealforvaltning og neste møte er 04.12.17 med en skrivefrist om en ukes tid. Dersom vi skal ha mulighet til å få klagesaken med på møtet 4.12.17, må evt. 
kommentar komme raskt.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Karine Kjellberg Granli 
Byggesaksbehandler 
Miljø og arealforvaltningen  
 
Tlf: 901 75 263 
 
Adresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 
 





Fra: nicolaj vogter [n-overg@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 10.11.2017 06:22:04 

Emne: Fw: Klage (Vinteroveien 52) 

Vedlegg: IMG_0127.jpg 

  
----- Original Message -----  
From: nicolaj vogter  
To: : Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no  
Sent: Thursday, November 09, 2017 6:20 PM 
Subject: Klage (Vinteroveien 52) 

 
saknr 
17/3078-21 
  

  
Ang.gnr/bnr 45/168  Vinteroveien 23a 
  

  
Det vises til saken hvor vi har en nabomerknad. Vi har problemer med at akseptere at bygget blir så 
høyt i forhold til solforhold på tomta vår. 
Saken er den at ansvarlig søker har lagt beregninger om solens høyde i forhold til horisonten. 
Det var for såvidt fint det men etter vår erfaring er dette en feil info og vi mener at vi får mye mindre 
kveldsol enn de opplysninger Styri har gitt oss  
som det sees på bilde som er vedlagt er syrinbusken klippet for at solen skal komme inn i hagen. 
og dette er ett ganske langt under møne på huset der de vil bygge ut 4 meter og dermed stenge solen 
ut av hagen i mye mer enn 1/2 time som Styri har lagt frem. 
derfor mener vi at dette skal behandles på nytt. 
Vi kommer gjerne med opplysninger og innspill hvis dere lurer på noe.  
  
Mvh Pernille og Nicolaj Vogter 
  

  



Fra: nicolaj vogter [n-overg@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 10.11.2017 06:22:04 

Emne: Fw: Klage (Vinteroveien 52) 

Vedlegg: IMG_0127.jpg 

  
----- Original Message -----  
From: nicolaj vogter  
To: : Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no  
Sent: Thursday, November 09, 2017 6:20 PM 
Subject: Klage (Vinteroveien 52) 

 
saknr 
17/3078-21 
  

  
Ang.gnr/bnr 45/168  Vinteroveien 23a 
  

  
Det vises til saken hvor vi har en nabomerknad. Vi har problemer med at akseptere at bygget blir så 
høyt i forhold til solforhold på tomta vår. 
Saken er den at ansvarlig søker har lagt beregninger om solens høyde i forhold til horisonten. 
Det var for såvidt fint det men etter vår erfaring er dette en feil info og vi mener at vi får mye mindre 
kveldsol enn de opplysninger Styri har gitt oss  
som det sees på bilde som er vedlagt er syrinbusken klippet for at solen skal komme inn i hagen. 
og dette er ett ganske langt under møne på huset der de vil bygge ut 4 meter og dermed stenge solen 
ut av hagen i mye mer enn 1/2 time som Styri har lagt frem. 
derfor mener vi at dette skal behandles på nytt. 
Vi kommer gjerne med opplysninger og innspill hvis dere lurer på noe.  
  
Mvh Pernille og Nicolaj Vogter 
  

  



Dette dokumentet mangler



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Styri Ole Christian Sivilingeniør  

HAUGER 

 

3520 JEVNAKER 

 

Delegasjonssak nr: 586/17 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/3078-21 34801/17 GNR 45/168  17.10.2017 

 

 

Ettrinns (§ 20-1) - Godkjenning tilbygg 

Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 

 

Det vises til søknad mottatt 25.07.2017, 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 vedtak i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning i sak 64/17 i møte 09.10.17.  

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 09.10.2017 sak 64/17. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

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.  
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Søknaden er innsendt som en ett-trinnssøknad og gjelder: oppføring av tilbygg med 

bruksareal (BRA) 55,5 m², til bolig. 

Bygningsspesifikasjoner ifølge søknaden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 77 

Tegelverkstomten vedtatt 14.08.74. 

Eiendommen er regulert til formål: 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). 

 

Tiltaket: 

Beregnet grad av utnytting etter utbygging er 15,4 %. Det vurderes at tiltaket er i 

samsvar med gjeldene reguleringsplan for området. 

 

Nabovarsling: 

Naboer forutsettes å være varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 21-3. Det har kommet inn en nabomerknad.  

 

Ansvarsforhold: 

Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan datert 

24.07.17.  

Erklæring om ansvarsrett for ansvarlige foretak må sendes kommunen før arbeidene 

de skal være ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via 

ansvarlig søker. 

Ved innsending av erklæringer om ansvarsrett skal revidert gjennomføringsplan 

vedlegges. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. punkt 3 i sak 64/17 og kommunens 

delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 20. juni 2013, 

BYA 

(bebygd areal) 

Eksister
ende 

79,4m² 

Ny 45,5m² 

Sum 124,8m² 

BRA(bruks areal) 

  Bolig Annet I alt 

Eksisterende 84,8m² 15,2m² 100m² 

Ny 55,5m² m² 55,5m² 

Sum 140,2m² m² 155,5m² 

Antall etasjer 

 2 

(etter at 
tiltaket er 
gjennomført) 
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viderebehandles søknaden i henhold til plan- og bygningslovens § 20-3 ved at det 

angis følgende betingelser: 

 

 

1. Følgende tegninger er lagt til grunn for tillatelsen: 

 

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

- Situasjonsplan 1:200 27.06.17  

- Plan  1:100 01.06.17  

- Plan  1:100  01.06.17   

- Snitt 1:100  10.08.17    

- Fasade øst 1:100   01.06.17   

- Fasade vest 1:100   01.06.17   

 Fasade nord 1:100 01.06.17  

 

 

2. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjon av radon i 

oppholdsrom ikke blir større enn 200 Bq/m3 med mindre det er gjennomført 

radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er 

nødvendig.  

 

Når plassering er foretatt, kan arbeidene igangsettes. 

 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gjeldende 

betalingsreglement. Det beskriver hvordan gebyret beregnes, og er tilgjengelig på 

våre nettsider.  

 

Beregning gebyr     

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling  10 000  1 Kr 10 000,- 

        

Totalt gebyr å betale   Kr 10 000 ,- 

 

Giro (til tiltakshaver, Line Synøve Østvold) ettersendes.  

 

Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer 

private eller offentlige ledninger. Kommunen krever normalt minst 4 meter avstand fra 
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byggverk til kommunale vann- og avløpsledninger. Avstanden måles horisontalt 

(vannrett) fra byggverket til vann- /avløpsledning.  

 

Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til kommunen, 

jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1, og revidert 

gjennomføringsplan skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det 

kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn f.eks. i forbindelse med tidspunkt for 

ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

 

Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 

foreligger.  

Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller 

innstilles i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 

 

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom 

innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran 

planene. 

 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 

vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 

tiltakshaver jf. plan- og bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  

 

Klageadgang: 

Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres 

kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 

forvaltningslovens bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. Vi gjør 

oppmerksom på at det ikke er sikkert at vedtaket i sak 64/17 blir det endelige 

vedtaket dersom vedtaket skulle bli påklaget. Arbeider som utføres før endelig 

vedtak foreligger, kan helt eller delvis måtte reverseres dersom vedtaket skulle bli 

endret. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder for byggesak 

 

 

Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

E-post: Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no 

Telefon: 901 75 263 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 

Line Synøve Østvold, Vinterroveien 23 A, 3517 HØNEFOSS 

Nicolaj Overgaard Vogter, Høybyveien 52, 3517 HØNEFOSS 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Styri Ole Christian Sivilingeniør  

HAUGER 

 

3520 JEVNAKER 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/3078-19 34581/17 GNR 45/168  16.10.2017 

 

 

Melding om politisk vedtak - Bygging av tilbygg 

Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 09.10.2017 sak 64/17. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

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.  

 

Dette til orientering. 

På bakgrunn av punkt 3 vil saken bli viderebehandlet på delegert myndighet i 

delegasjonssak nr. 64/17 

 

Utskrift sendes til 

Line Synøve Østvold, Vinterroveien 23 A, 3517 HØNEFOSS 
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Nicolaj Overgaard Vogter, Høybyveien 52, 3517 HØNEFOSS 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder for byggesak 

 

 

Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

E-post: Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no 

Telefon: 901 75 263 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Vedlegg: 

1. Saksfremlegg, datert 21.07.17 

2. 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 

3. 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 

4. Tilleggsdokumentasjon (17/3078-6)  

Svar på brev fra Ringerike kommune  

E-post  

Tegning snitt tilbygg  

Arealdisponering - Reviderte tall 

5. 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  
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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 

6. Kart revidert av byggesaksavdelingen 26.09.17 der naboens uteplass er markert 

7. Oversiktskart Høyby 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3078-18  Arkiv: GNR 45/168  

 

Sak: 64/17 

 

Saksprotokoll - Tilbygg Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
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. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



Fra: Karine Kjellberg Granli [] 

Til: 'olesty@live.no' [olesty@live.no]; 'linesynb@gmail.com' [linesynb@gmail.com]; 'n-vogter@nvbygg.no' [n-vogter@nvbygg.no] 

Kopi:  
Sendt: 03.10.2017 12:54:25 

Emne: Tilbygg til bolig Vinterroveien 23A 

Vedlegg: Saksframlegg HMA 09.10.17.pdf 

Viser til sak 17/3078 vedrørende tilbygg til bolig i Vinterroveien 23A. Saken skal opp til politisk behandling i hovedutvalget for miljø og areal 09.10.17 kl 16. 
Det er anledning til å møte. 
Vedlagt følger saksframlegget.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Karine Kjellberg Granli 
Byggesaksbehandler  
Miljø og arealforvaltningen  
 
Tlf: 901 75 263 
 
Adresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 
 



 

 

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 



- 

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 

 

 

 



 

 

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 
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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. 



- 

 

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

Tegn.nr.

1 : 100 Tilbygg, bolighus

Christiansen Bygg AS
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tlf. 91 75 84 31 Hauger, 3520 JEVNAKER

Siviling. Ole Christian Styri

Vinterroveien 23A, Ringerike
Gnr. / Bnr.
45 / 168

Adr.
Vinterroveien 23A
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Snitt gjennom tilbygget

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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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
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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
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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°

























Fra: Ole Christian Styri [olesty@live.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.11.2017 15:05:42 

Emne: VS: Tilbygg Vinteroveien 23 A 

Vedlegg: Kommentar til klage.pdf 

 
Fra: Ole Christian Styri <olesty@live.no> 
Sendt: 13. november 2017 14:45 
Til: Karine Kjellberg Granli 
Kopi: Arne Lange Hellum; Line Østvold 
Emne: SV: Tilbygg Vinteroveien 23 A  
  
Karine Kjellberg Granli 
Ringerike kommune 
 
Jeg har sett gjennom klagen som var vedlagt epost den 10.11. , og legger her ved min 
kommentar til den som pdf-dokument. 
 
Dersom det senere blir bedt om utsettende virkning, vil jeg gjerne få beskjed så jeg får 
mulighet til å kommentere også det spørsmålet. 
 
Vennlig hilsen 
Ole Chr. Styri 
 
Siviling. Ole Christian Styri 
Haugergt. 61,  3520 Jevnaker 
 
 
 

 
Fra: Karine Kjellberg Granli <Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no> 
Sendt: 10. november 2017 15:19 
Til: Line Østvold; olesty@live.no 
Kopi: Arne Lange Hellum; n-vogter@nvbygg.no 
Emne: Tilbygg Vinteroveien 23 A  
  
Viser til godkjenning av tilbygg i delegasjonssak nr: 586/17 datert 17.10.17 samt vedtak i 
Hovedutvalget for Miljø- og areal dato 09.10.17 nr 64/17. 
Det har kommet inn klage fra nabo Nicolaj Vogter, vedlagt. 
  
Vi har tatt en foreløpig vurdering av når klagen er innsendt. Melding om politisk vedtak og 
godkjenningen ble sendt ut 17.10.17. Vedlegget med orientering om klageadgang kom ikke med 
meldingen om det politiske vedtaket og ble ettersendt 20.10.17. Vi anser så langt at klagen har 
kommet innen 3 ukers fristen for å klage.  
  
I klagen er det ikke bedt om utsettende virkning. Eventuelle arbeider som utføres før det er sikkert at 
endelig vedtak foreligger, gjøres på egen risiko siden det kan være at vedtaket blir endret.  
  



Klagen oversendes til informasjon og eventuell kommentar. Med mindre klagen skulle bli trukket, vil 
den bli lagt fram til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og neste møte er 04.12.17 med en 
skrivefrist om en ukes tid. Dersom vi skal ha mulighet til å få klagesaken med på møtet 4.12.17, må 
evt. kommentar komme raskt.  
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Karine Kjellberg Granli 
Byggesaksbehandler 
Miljø og arealforvaltningen  
  
Tlf: 901 75 263 
  
Adresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

Byggesak - Ringerike kommune  

www.ringerike.kommune.no 

Ringerike - nærmest det meste 

 
  



Sivilingeniør
Ole Christian Styri
Hauger gt. 61 , 3520 JEVNAKER

Jevnaker 13.11 .2017

Ringerike kommune
Byggesakskontoret

Postboks 123
3502 HØNEFOSS

postmottak@ringerike.kommune.no
karine.kjellberg.granli@ringerike.kommune.no

Ang.: Tilbygg Vinterroveien 23 A – kommentar til innkommet klage

Jeg viser til melding om politisk vedtak , tillatelse til tiltak datert 17.10.2017, og mottatt epost 10.11 .2017
vedrørende innkommet klage på vedtak om tillatelse til tiltak i Vinterroveien 23 A.

Klagens utgangspunkt er tiltakets innvirkning på solforholdene på nabotomt. Dette forholdet har vært
gjenstand for detaljert vurdering, siden problemstillingen ble tatt opp i forbindelse med nabo -
varsl ingen i forkant av søknad om tiltaket.

Under prosjektering og forberedelse a v søknad om tiltak ble tilbyggets virkning på naboeiendommer
vurdert, og for den aktuelle naboeiendommen ble vurderingen da gjort på et ove rordnet nivå basert
på avstand til nabog rense, terreng og omgivelser for øvrig. Da det kom nabomerknad med spesifikk
bekymring ang. solforholdene, ble en beregning av solvinkler og skyggevirkninger gjennomført og lagt
ved min kommentar til nabomerknaden. Denne første beregningen bygget kun på horisontale sol -
vinkler, og viste hvilken virkning tilbygget ville få dersom en så bort ifra at solen kunne være synlig over
husmønet i noen perioder.

Beregningene ble, etter en felles befaring med tiltakshaver og nabo, kontrollert samt utvidet for å
dekke et lengre tidsrom , og komplettert med beregninger av solhøyder.

Det er de horisontale solvinklene som i beregningene viser inntil ½ time tidligere solskygge. Solhøyde -
beregningene bidrar ikke til å fastsette denne ½ timen. De viser imidlertid at solen v il være synlig over
mønet en del av tiden midt på sommeren. Når dette er tilfelle, vil tilbygget påvirke solforholdene
mindre enn det som er angitt ut fra beregning av horisontale solvinkler alene .

Jeg kan ikke ut fra opplysningene i klagen se hvordan de fremlagte beregningene skulle gi feil
informasjon.

Dessuten vil jeg hevde at overordnede betraktninger ut fra den aktuelle situasjonsplanen også trekker i
retning av samme konklusjon det foreliggende vedtaket i denne saken har, selv uten å støtte seg på
detaljerte solvinkel - beregninger.

Vennlig hilsen

Ole Christian Styri

Kopi: Line S. Østvold, Vinterroveien 23 A, 3517 HØNEFOSS



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3833-3   Arkiv: GNR 109/2  

 

 

Konsesjon på Stiksrud Søndre Gnr/bnr 109/2  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune avslår søknad om konsesjon fra Håvard Norstrøm for kjøp av 

eiendommen Søndre Stiksrud, gnr. 109 bnr. 2 i Ringerike, jfr. konsesjonsloven av 28. 

november 2003, § 1 pkt. 2 og § 9 pkt. 1. Avslaget begrunnes med at den avtalte prisen 

kr. 5 500 000,- er høyere enn den pris som kan godtas i henhold til gjeldende 

retningslinjer, og således ikke er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling for landbrukseiendommer 

2. Høyeste konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 4 800 000,-. Jfr. Vedlegg 4. 

3. Dersom partene enes om en pris som ikke overstiger kr. 4 800 000,-, gis 

konsesjonssøker Håvard Norstrøm konsesjon for kjøp av eiendommen Søndre Stiksrud, 

gnr. 109 bnr. 2 i Ringerike. Det må sendes inn skriftlig bekreftelse på ny pris 

(undertegnet av selger og kjøper) før kommunen kan bekrefte at konsesjon gis. Det er 

først når søker mottar bekreftelse fra kommunen i eget brev at konsesjonen er gyldig. 

4. Dersom Håvard Norstrøm innvilges konsesjon etter pkt. 3 i vedtaket, ilegges personlig 

boplikt. Eiendommen skal tilflyttes innen 1 år etter overtakelse, og bebos av 

konsesjonssøker i 5 år sammenhengende (regnet fra registrering i Folkeregisteret).  

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det søkes konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen Søndre Stiksrud, gnr. 109 bnr. 2 i 

Ringerike. I forbindelse med slike søknader skal Ringerike kommune bl.a. påse at den avtalte 

prisen er i samsvar med konsesjonslovens bestemmelser, herunder samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling for landbrukseiendommer, slik det er definert i Rundskriv M-3/2002. 

 

Etter en konkret vurdering av eiendommens bygningsmasser og ressurser er rådmannen av den 

oppfatning at den avtalte prisen på kr. 5 500 000,- ikke tilfredsstiller konsesjonslovens krav til 

en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for landbrukseiendommer. Rådmannen mener det 

avtalte prisen er for høy for landbrukseiendommen.  

 



- 

Rådmannen er av den oppfatning at taksten som ligger til grunn for eiendommen er godt utført. 

Videre mener rådmannen at taksten som er satt er akseptabel, selv om kommunens høyeste 

konsesjonspris er noe høyere.  

 

Rådmannen anbefaler at høyeste pris for eiendommen settes til kr. 4 800 000,-. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Håvard Norstrøm søker om konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen Søndre Stiksrud, 

gnr/bnr 109/2 i Ringerike. Eiendommen ligger i Åsbygda, ca. 7 km fra Hønefoss. 

 

Selger er Knut Stiksrud, hans dødsbo v/Torhild Helene Moen Solbu, og kjøpesummen er 

oppgitt til kr. 5 500 000,-. 

Driftsenheten er ifølge Gårdskart på 394,7 dekar totalt, hvorav 114,1 dekar fulldyrka jord, 2,9 

dekar innmarksbeite, 269,5 dekar produktiv skog og 8,1 dekar, myr og annet areal. Jorda er 

bortleid til kornproduksjon. 

 

Jordbruksarealet er fordelt på to teiger, hvor den største på 102 dekar går rundt gårdstunet. 

Den andre teigen med fulldyrka jord ligger litt bortenfor den første teigen og grenser mot 

skogen. Skogen er en sammenhengende teig og består for det meste av høybonitet og noe 

middels bonitet. 

 

Eiendommen er bebygd med våningshus, bryggerhus, driftsbygning/låve og et sommerfjøs på 

eiendommen samt en frittstående garasje. Bygningene er nærmere beskrevet i vedlagt 

salgsoppgave/takst fra NITO Takst v/Rolf Langeland (vedlegg 2).  

 

Søkeren er bosatt i Ringerike, ca. 3 km fra eiendommen det søkes konsesjon på. Søker ønsker 

ikke å bosette seg på eiendommen, men er villig til å gjøre det dersom kommunen setter vilkår 

om personlig boplikt. Søker ønsker å drive jorda, når nåværende leiekontrakt utgår. Skogdrifta 

planlegges å drives tradisjonelt fra overtakelse av eiendommen.  

 

Søker er aktiv produsent og driver med kornproduksjon.   

  

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er eiendommen klassifisert som LNF-område.  

 

I Jordfaglig vurdering for Ringerike er området klassifisert som B-området. Dette er et område 

med sterke landbruksinteresser.  

 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjons og boplikt. Det er 

også fastsatt hvilke kriterier i: Konsesjonslovens § 9 om særlige forhold som skal vurderes ved 

konsesjonsbehandling av landbrukseiendommer, bl.a. om den avtalte prisen tilgodeser en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 

 

LMD`s rundskriv M-3/2002 gir en nærmere redegjørelse for hva som forstås med «en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling».  

 



- 

 

Alternative løsninger 

Dersom HMA finner at vilkårene for å gi søker konsesjon for kjøp av Stiksrud Søndre er 

tilstede foreslår rådmannen slikt vedtak: 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner at det med hjemmel i 

konsesjonsloven av 28.november 2003 gis konsesjon til Håvard Norstrøm for kjøp av 

eiendommen Stiksrud Søndre gnr/bnr 109/2 i Ringerike 

2. Det stilles krav om boplikt, som er personlig. Eiendommen skal tilflyttes innen 1 år fra 

overdragelsen og deretter bebos av eier i minst 5 år sammenhengende (regnet fra 

registrering i Folkeregistret).   

 

Prinsipielle avklaringer 

Konsesjonsloven har som formål å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsareal, 

og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Videre er det ønskelig at det i 

størst mulig grad er fysiske personer som bebor og driver eiendommene.  

 

Det er ønskelig at priser på landbrukseiendommer ikke blir lagt for høyt, men følger en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er derfor laget retningslinjer for priskontroll på 

landbrukseiendommer fra Landbruks- og matdepartementet gjennom rundskriv M-3/2002.  

 

Ifølge rundskriv M-3/2002 forstås en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling som en pris som 

sikrer: 

1. Rekruttering til næringa 

2. Et eierskap som gir grunnlag for langsiktig god ressursforvaltning 

3. Inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og 

deltidsarbeidsplasser i landbruket, og 

4. At den som overtar landbrukseiendom betaler en pris som gir mulighet for en brukbar 

økonomi ved drift av eiendommen. 

 

Det er viktig at prisen på landbrukseiendommer holdes på et nivå som gir mulighet for en 

brukbar økonomi. Skal landbrukspolitiske må nås, er det nødvendig at bl.a. prisnivået på 

landbrukseiendommer ikke er høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens 

driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som bosted.  

 

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

likebehandling og forutsigbarhet. Her kommer det tydelig fram hvilke eiendommer som skal 

ilegges krav om personlig boplikt.  

 

Hensikten med kontroll av prisene på landbrukseiendommer ved konsesjon er imidlertid ikke å 

fryse fast prisene. Prisen på en landbrukseiendom skal reflekteres i det som er nevnt ovenfor, 

på hva som forstås med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 

landbrukseiendommer. Disse er: 



- 

 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 

 

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 

 

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 

 

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og 

 

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

 

 

1. Om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  

Avtalt kjøpesum er oppgitt til kr. 5 500 000,-, den avtalte prisen vurderes således ikke å 

tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, slik dette er definert i rundskrivet. 

 

Selve boligen er verdsatt til kr 2 850 000,- og Bryggerhuset er verdsatt til kr. 250 000,- og 

driftsbygning/låve er satt til kr. 500 000,-  

Verdivurdering/takst er satt til kr. 4 750 000, og kjøpesummen er på kr. 5 500 000,-. Nærmere 

beskrivelse av takst ligger i vedlegg 2.  

 

Kjøpesum er ikke i samsvar med vedlagt landbrukstakst fra NITO Takst. Verdivurderingen 

opplyses å være utført etter konsesjonslovens bestemmelser og retningslinjer gitt i rundskriv 

M-3/2002 «Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon», fra takstmann. 

 

I søknaden om konsesjon er det lagt til tilleggsopplysninger om vederlag og verdisetting fra 

søker. Det er nevnt ting som ikke er medtatt i takst, men som søker mener skulle ha vært med.  

 

- Dyrka mark er i taksten verdsatt til kr 5 000 pr dekar. Søker er av den oppfatning at 

prisen på jorda burde ha vært satt til 10-12 000 pr daa, basert på egen erfaring fra 

dyrka mark.  

Landbrukskontoret har sett på hvor god avkastning avlingene på eiendommen kan gi, gjennom 

en dekningsbidragskalkyle. Det kan aksepteres en noe høyere pris for jorda på kr 5 345,- pr 

daa (Vedlegg 4).  Rådmannen mener at prisen som søker har nevnt er for høy og tillegges 

dermed ikke noe vekt. 

 

- Søker mener skogen bør være verdsatt til kr 2-3000,- pr dekar.  

I taksten er skogen verdsatt til ca. kr 1 630,- per dekar, rådmannen mener dette er en 

akseptabel pris og at den er i henhold til takst.  

 

- Verdi av fiskerett i Øyangen er ikke medtatt i takst 

- Verdi av Allmenningsrett (beiterett og fiskerett) er ikke medtatt i takst. 

Rådmannen har ikke kjennskap til at det er vanlig praksis å fastsette en verdi på det som er 

nevnt ovenfor. Det er imidlertid tatt med i takst og nevnt som «Krokskogen rettigheter» (første 

vedlegg i takst dokumentet (vedlegg 2)) og er fastsatt til kr. 100 000,-.  

- Verdi av sommerfjøs er ikke medtatt i takst 

- Verdi av frittstående garasje er ikke medtatt i takst 

- Verdi av medfølgende løsøre er ikke vurder i takst 

- Verdi av medfølgende festetomt gnr/bnr/fnr 109/2/2 er ikke medtatt i takst 



- 

 

 Sommerfjøs er nevnt i taksten, men ikke tatt med. I taksten er det nevn følgende 

«Sommerfjøset ble ikke befart og kommenteres ikke nærmere». Rådmannen ser derfor ikke 

noen grunn til at det skal tas med i prisvurderingen, når det ikke er gjort i forbindelse med 

takst.  

Den frittstående garasjen er enkel standard og har dermed ikke nevneverdig verdi. 

Medfølgende løsøre er nevnt i kjøpekontrakten, utenom en kano og en gressklipper så 

medfølger løsøre eiendommen. I taksten er det ikke nevnt noe om hva løsøre inneholder, 

dermed tillegges det ikke vekt.  

Festetomta som medfølger er nevnt i takst  

«Det er tinglyst en festekontrakt i 1961 med festetid på 99 år. Festeavgiften var kr 150,- per 

år». Utover dette, så er ikke festetomta medtatt i takst og tas dermed ikke stilling til.  

 

Rådmannen har en merknad til verdsettingen av eiendommens jordarealer (vedlegg 4), men 

ikke skogarealet.  

 

Vedlagte prisvurdering (vedlegg 4) redegjør nærmere for de betraktninger som ligger til grunn 

for rådmannens anbefaling. 

 

Videre viser søker til eiendom gnr/bnr 102/59, når det gjelder pris på eiendommene. De kan til 

en viss grad sammenlignes, siden begge ligger over marin grense (220 moh.). Pris på 

eiendommen (kr. 6 800 000,-) er i det øvrige sjiktet av hva som er samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling. Prisen er akseptert på bakgrunn ut fra en samlet vurdering av gårdens 

arealressurser og inntjeningsmuligheter fra bygningsmassen. Noe som er mer enn omsøkt 

eiendom har per d.d.  

 

Når kommunen vurderer en konsesjonssøknad og ser på pris, vil det foretas en individuell 

vurdering i hver enkelt sak. Det kan ses til eksempler i nærliggende område, men eiendommene 

vil ha forskjellig verdi ut fra den ressursgrunnlag og bygningsmasse samt tilstand på disse.  

 

Søker viser også til eiendom gnr/bnr 137/2, eiendommen fikk godkjent en pris (kr. 6 260 000,-

) som var høyere enn anbefalt. Det nevnes også at eiendommen ligger under marin grense (220 

moh.) og har helt andre forutsetninger og kan derfor ikke sammenlignes når det kommer til 

pris.  

 

2. Hensynet til bosetting i området 

Søker opplyser at han ikke vil bosette seg på eiendommen innen 1 år og bo der 

sammenhengene i 5 år. Videre nevnes det at søker vil bosette seg på eiendommen dersom 

kommunen setter det som et vilkår. Erververs formål vil således ivareta hensynet til bosetting i 

området på en god måte, dersom han bosetter seg på eiendommen.  

 

3. Driftsmessig løsning 

Jorda er bortleid, men på sikt ønsker søker å drive jorda selv når nåværende leiekontrakt utgår. 

Skogen skal drives av søker fra tidspunkt for overtakelse. 

Eksisterende driftsopplegg vil med dette videreføres, og landbrukskontoret har ikke merknader 

til den driftsmessige løsningen. 

 

4. Søkers skikkethet 



- 

Søker oppgir å ha teoretisk og praktisk erfaring fra drift av landbrukseiendom. Skogen vil 

drives på en forsvarlig måte av søker. Søker anses som sikket til å drive landbrukseiendommen. 

 

5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 

Overdragelsen vurderes å ivareta hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet på en tilfredsstillende måte. 

 

Kommunen skal i forbindelse med konsesjonsbehandlingen også vurdere om det skal stilles vilkår 

om boplikt i forbindelse med at konsesjon gis, og om boplikten skal være personlig.  

 

Om det skal stilles vilkår om boplikt.  

Konsesjonseiendommen ligger i et godt jordbruksområde, og har en størrelse som tilsier at det bør 

stilles vilkår om boplikt i konsesjonsvedtaket. Normalt vil det være krav om boplikt på eiendommer 

med mer enn 35 dekar fulldyrka jord, og/eller 500 dekar produktiv skog.  

 

Om det skal stilles vilkår om personlig boplikt.  

Personlig boplikt kan ilegges dersom dette bedre sikrer stabil bosetting enn utleie, eller hvis 

eiendommen antas å bli bedre ivaretatt ved at den er bebodd av eier.  

 

Kommunens praksis i slike saker er å ilegge konsesjonssøker personlig boplikt når eiendommen har 

mer enn 100 dekar fulldyrka jord.  

 

Søndre Stiksrud har 114 dekar fulldyrka jord, og har således et ressursgrunnlag som tilsier at 

boplikten bør gjøres personlig. Dette innebærer at boplikten må oppfylles av søker. 

 

 

 

Konklusjon 

 

Rådmannen finner den avtalte pris høyere enn den pris som kan godtas i henhold til 

retningslinjer for priser på landbrukseiendommer ved konsesjon. Prisen anses således ikke å 

være i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for landbrukseiendommer. 

 

Ut ifra de vurderinger som er gjort i saksutredningen anbefaler rådmannen at høyeste 

godkjente konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 4 800 000,- 

De øvrige forhold som skal vurderes i konsesjonssammenheng er etter rådmannens syn i 

samsvar med konsesjonslovens bestemmelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Salgsoppgave 

3. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 

4. Prisvurdering Søndre Stiksrud – Gnr. 109 Bnr. 2 i Ringerike 



- 

5. Kjøpekontrakt 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Oda Aulstad Kvisberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







AD VO KATEI{E ASKI L SRU D
Medlemmer av den norske advokatforening

ADVOKAT: Per Engebreth Askilsrud

ADVOKAT: Hans Petter Askilsrud

S AL G S OP P G AVE

D YLLI SK B ELI GGE N D E LAN D B RU KSEI EN D OM I ÅSB YGD A
I RI N GE RI KE KOM M U N E

SØN DRE STI KSRU D CÅN N

Adresse: Hadelandsveien5T3 og575,3520 Jevnaker (R-ingerikekommune)

Størrelse:

Takst:

Visning:

Finn-kode:

Totalareal ca396 da

Kr 4 750 000,-

Torsdag 24. august kl. 15.00 - 17.00 og

Lørdag26. august kl. 14.00 - 16.00

101 979810
Dokid:
17079338
(17t3833-1)
Salgsoppgave

r t

Postadresse:
Postboks 132

Besøksadresse:

Storgt. 2

35l0lfunefoss

Bankgiro:
2280 69 79094

Org. nr.
87t r43 722

Epost:
advokatene@askilsrud.no

Hjemmeside:
www.askilsrud.no

Telefon:
32 17 97 80

Telefax:
3212 661.23502 Hønefoss



ADVOKATET{E ASKIL SRUI)
Medlemmer av den norske advokaforening

Innhold
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Hønefoss, den 16. augast2077
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Eiendommen:

Gårdsnavn:

Adresse

Eier:

Adkomst:

Kort om eiendommen:

AD VOKATEi\E ASKTLSRU D
Medlemmer av den norske advokatforening

Gnr. 109 bm.2 i Ringerike kommune

Søndre Stiksrud

Hadelandsveien 573 og 57 5, 3520 Jevnaker

Knut Stiksrud, hans dødsbo v/Torhild Helene Moen Solbu

Avstanden fra Hønefoss sentrum er ca 8 km, fra Sandvika ca 45 km og

fra Oslo sentrum ca 60 km.

Adkomst ûa Oslo/Sandvika: Følg E16 retning Hønefoss. Ta av ved

rundkjøringen ved Botilrud ("Epiehagen") og følg fflkesvei 241

retning Jevnaker/Gardermoen i ca 8 km. Underveis passeres Klækken

hotell. Garden ligger på høyre side av fflkesvei 24t,rctning
JevnakeriGardermoen. Privat adkomstveien irrn til gården ca 300

meter etter passering av stedskilt merket "Äsbygda". Privat

adkomstvei er ca 200 meter lang.

Visninger vil bli skiltet.

Landbrukseiendommen ligger idyllisk til i Äsbygda, i Ringerike

kommune. Det er nydelig utsikt fra tunet, blant annet til Norefiell.

Gårdstunet er pent opparbeidet med plen mellom vaningshus og øwig

bebyggelse. Gården har en relativt stor bygningsmasse og'behov for

oppussing/restaurering. Gården fremstår imidlertid med et stort

utviklingspotensial.

Fra gården er det kort vei til flotte turområder både sommer og vinter.

Det er ca 7,5 km til Ringkollen, som er kjent for gode skiforhold og

flott tur- og jaktteneng.

Det er kort vei til både Jermaker (ca 8 km) og Hønefoss sentrum (ca 8

km). Hønefoss er et topp moderne bysentrum med et rikt utvalg av

butilrfter. Hønefoss sentrum har egen gägate og kjøpesenteret Kuben

som har 61 butikker og 380 parkeringsplasser.

Nærmeste barne- og gngdomsskole og nærmeste dagligvarebutikk

ligger i Haugsbygdca3,5 km fra gården.

Det er bussforbindelse til Haugsbygd, Jevnaker og Hønefoss fra

bussholdeplassen "Stigsrud" ca260 meter fra gårdstunet. Videre er det

korrespondanse med buss til Oslo
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Tomt:

Takst:

Våningshus:

AD VOKATEI'I E AS KI L SRU D
Medlemmer av den no¡ske advokatforening

Gården er på totalt ca 396 da, som er fordelt slik:

Fulldyrket jord/innmarksbeite: ll7 da
Skogsareal:27I da
Myr:2,6 da
Annet, ikke produktivt areal: 5,5 da
Det foreligger ikke målebrev for eiendommen. Megler legger til grunn
de opplysninger som takstmann har innhentet frakommunãn.

Kr 4 750 000,-

Takstmarur Rolf Langeland har utarbeidet landsbrukstakst for
eiendommen, datert 3. juli 2017. Alle interessenter oppfordres til å

uru^róvuv ¡ !ø\ùLwIl.

onen er antaÍIäha
stående kledning. Taket er tekket med stein og med nedløp.

Byggeår:

Areal:

Første etasje

Annen etasje

V uset bærer t
oppgradering/oppus sing

Våningshuset er bygget i 1935

Ca 310 BTA m2.

Første etasje imeholder gang, stuer, kjøkken, soverom og bad.

Annen etasje inneholder fire soverom, kjøkken og bad med WC.
Rommene i annen etasje har relativt enkel standard og badet oppfyller
ilfte dagens i<rav til standard.

Våningshuset har iqjeller, hvor et av rommene tidligere er$eller
WC

benyttet til
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For øvrig:

Bryggerhus:

Byggeår

Areal.

Bygningen generelt:

ADVOKATEI{E ASKILSRUI)
Medlemme¡ av den norske advokaforening

Bygningen $nes med varmepumpe, vedovner og elektrisk strøm.

Huset har to piper.

Bryggerhuset inneholder en boligdel, en bryggerdel og et

Bryggerhuset er bygget i 1935.

Gru¡nflate på ca 100 m2.

Bygningen er oppført på støpte pilarer og støpt grummur. Kjeller
under boligdel har støpt plate. Utvendig stående kledning.

Boligdelen bestar av et felles inngangsparti, med kjøkken og soverom.
Boligdelen er i dag ikke i bruk.

Bryggerhuset bestar av ett rom, hvor det er montert en eldre bakerovn.

Veds$ul er ett stort rom med jordgulv.

Bryggerhuset har b ehov for vedlikehold/oppussing.

Se for øvrig utfiillende ínfonnasjon og kommentarer i vedlagte takst
fra takstmann Langeland.
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AD VOKATE N E AS KI L S RU D
Medlemmer av den norske advokatforening

Driftsbygning/låve

Byggeår

Areal:

Bygningen generelt

Vann, kloakk,
adkomst:

Byggear er opplyst âvære 1935, med et noe nyre påbygg.

ate på ca 500 m2

Bygningen er oppført på støpt late, med støpte pilarer. For
øwig trekonstruksj on, stedvis forsterket med j emdragere/-pilarer.
Utvendig stående kledning og plater på tak.

Låveplan har tidligere vært benyttet til lager og komtørke. Grunnplan
er tidligere benyttet til f øs, melkerom/bu, kalvebinge, grisehus, stall,
høyløe, lagerrom o g garasj e/verksted. Låven har møkkakj eller.

Se for øvrig utfrllende informasjon og kommentarer i vedlagte takst
fra takstmann Langeland.

Eiendommen har privat vannforsyning þrønn) og privat avløp med
septiktank. Adkomstveien er privat.
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JORI)

Dyrket mark:

SKOG:

INNBO OG LANDBRUKSLØSØRE

ØVRIG:

Odel:

Konsesjon

AD VOKATEI{E ASKI LSRU D
Medlemmer av den norske advokatforening

Dyrket mark består av to - 2 - teiger,på totalt ca 714 dekar fifldyrket
mark. Det dyrkes i år korn og gress. I tiltegg er det ca 3 dekar med

beitemark.

Jordarten er for det meste lettleire med innslag av sandjord.

Fultdyrket mark er leid ut til en nabogård i ,A.sbygda. Leieforhoidets

varighet er i kontrakten angitt fra 01.01.2017 til og med 01.01.2022.

Ringerike kommune har godkjent leieavtalen, jf. jordloven $ 8a. Kopi

av leieavtalen og Ringerike kommune sitt vedtak av 04.07.2017 føIger

som vedlegg til salgsoppgaven.

Skogen består av én hovedteig, som strekker seg i retning syd-øst mot

Stigsrudåsen/Øyangen Produktiv skog er opplyst ä utgSøt ca 270

dekar. Skogen rfigSør i all hovedsak granskog (91 % i 2001) og noe

løvskog (8%i2001).

Det foreligger ikke skogplan av nyere dato. Nyeste skogplan er fra

2001.Interessenter til eiendornmen gSøres særlig oppmerksom på at

takstmannen har lagt opplysninger fra 01.01 .200I ti1 grunn ved

verdsettelsen og vurderingen av skogens produktivitet. Videre har

takstmannen lagt til grunn det som fremgar av gårdskart og flybilder

av skogen.

Takstmann harlagltil grunn at stående volum i dag antas å utgjøre

ca 5500 kubikk, besående hovedsakelig av hogstklasse III og I V'
Takstmannen har beregnet tilveksten til arlig ä tttgsøte ca 187 kubikk

og produksjonsevnen til ca 163 kubikk pr. ar.

Innbo og landbruksløsøre som befinner seg på gården ved visning,

med unntak av en kano og en gressklipper, følger med gården ved en

overdragelse med mindre aruret er avtait.

Det er ikke odel til eiendommen.

Erverv av eiendommen el konsesjonspliktig, og underlagt jord- og

skogloven. Dette medfører blant annet både bo- og driveplikt.

Eiendommen ligger innenfor arealdelen til Ringerike kommune, i et

LNF-område.
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Spesielle forhold:

Tinglyste heftelser:
Festekontrakt

Veirett/vannrett

AD VOKATEI\E AS KI L S RU D
Medlemmer av den norske advokatforening

' Eiendommen er mediem av Haugsbygd Grwrneierlag, som
forvalter utleie av jakt.

- Eiendommen står ikke oppført med bygninger i SEFRAK
registeret.

- Eiendommen har både fiskerett og beiterett i gamre Krokskogens
Alimenning.

- Eiendommen har fiskerett i Øyangen.

Det er tinglyst festekontrakt av 05.07.1961. Festeforholdet knytter seg
til gnr. 109 bnr. 2 fîr 2. Festekontrakten er pä99 år og årlig feste er
avtaltäutgSøre kr 150,-. Festetomten er i dag ikke bebygd.
opprinnelig fester er død. Det har ikke lykkes megler å få klarhet i om
festeforholdet fortsatt består. Kopi av festekontralãen ügger som
r¡crlleac fil sol ao^-^

ó4 Y v¡¡.

Kopi av utvalgte tinglyste servitutter ligger som vedlegg til

G

Ligningsverdi:

Eiendomsskatt:

Omkostninger:

Oppgiør:

Mellom
om en mindre grensejustering av eiendomsgrensen. Kart som viser
nye grenser vedlegges salgsoppgaven.

Kr 518 332,-

Det er eiendomsskatt til Ringerike kommule som i2016 er opplyst å
utgjøre cakr 3 800,-.

Kr
Kr
Kr
KI

17 2,- (P antattest kj øper)
525,- (Tingl. Gebyr pantedokument)
525,- (Tingl. Gebyr skjøte)

1 1 R 75n - /Tì^Lrr-onfo',.'i&\v, \v v¡LqrLvrlvsv óLLL)

Kr 719 772,- (Omkostninger totalt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses et pantedokument,
og at eiendommen selges til taksert verdi.

Kjøpesum med tillegg av omkosûringer skal være disponibelt på
meglers klientkonto innen overtagelse. Eiendommen overdras fri for
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AD VOKATE N E AS KI L S RUI)
Medlemmer av den norske advokatforening

Overtakelse skjer etter avtale. Boligen og øvrige bygninger blir ikke

ytterligere vasket og ryddet før overtagelse'
Overtakelse:

Bud og budgivning: Bud sendes til:

Diverse

Advokatene Askilsrud
v/advokat Per Engebreth Askilsrud
Postboks 132, 3 502 Hønefoss
E-post: advokatene@askilsrud.no
Fax:3212 6612

Alle bud skal irurgis skriftlig til megier. Det første budet skal inngis på

vedlagle buds$ ema påtførtbudgivers signatur. Finansieringsbevis skal

vedlegges. I tillegg må budgiver ha iegitimert seg. Senere bud kan

inngis per e-post eller til ansvarlig megler via934 01 178 eller til fax

nr.3212 6612.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl
12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli
formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er

kommet til selgers kunnskap. Selger star fritt tii å akseptere eller

forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det

høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er

nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden slaiftlig
om stafirs i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig awikling av

budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og

videreformídlet skriftlig til alle involverte parter. Alle
bud/budforhøyelser skal derfor ha aksepfrist på minimum 30 minutter

fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks

etter athandel er kommet i stand. Al1e som har inngitt bud på

eiendommen kan på forespørsel få en kopi av en anonymisert

budjoumal etter at budrunden er avsluttet.

Boligen selges "som den er", jf. avhendingsloven $ 3-9. Dette

innebærer at eiendommen selges i den tilstand den er under visning.

Selv om eiendommen er solgt "Som den eÍ", haf eiendommen likevel

mangel dersom dette følger av avhendingslova $ 3-7 eller 3-8. Det

gtrøres særlig oppmerksom på at arvingen til eiendommen ikke har

bebodd eiendommen på mange åx og at opplysninger i salgsoppgaven

byggerpä det som fremgår av taksten.

Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig darligere

stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og

forholdene ellers. Landbrukseiendommen eI en næringseiendom, og

9



Meglers vederlag:

Vedlegg:

AD VOKATEI{E ASKI LS RUI)
Medlemmer av den norske advokatforening

$øper kan ikke påberope seg øvrige mangelsgrunnlag enn de som
følger direkte av avhendingslova $ 3-9.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte
opplysninger på hvorvidt det finnes pålegg frabrann/fei.ervesen på
eiendommen.

Alle interessenter oppfordres tii å sette seg godt inn i opplysninger som
fremgar av salgsoppgave og vedlegg til denne. Videre oppfordres
interessenter til å undersøke eiendommeînøye, gjerne sammen med
fagkyndig. Deretler kan bud gis.

Megler er forpliktet til å opplyse om vilkar som fremgår av
oppdragsavtalen med selger. Det er avlaltprovisjonsbasert vederlag
+:1^--^-^-l^

^
ñ/ ---1-t ^.-- - -, . ,.r rL / v qv ryppwùwruuvll rrulttl l\I J vvv vvur_ uB L)J 70 I

provisjon av kjøpesummen som overstiger 3 000 000,-. I tillegg
kommer mva. Vederlaget dekker befaringer av eiendommen,
utarbeidelse av salgsoppgave, budrunde og oppgjør, herunder
utarbeidelse av kjerpekontrakt og tinglysnin g av skjøtelpantedokument.
Videre har megler krav på å fä dekket avtalte utlegg.

. Buds$ema

. Takst a,¡ 0-?.07.20!7

. Avtale om leie av jord datert 29. august2016r Ringerike kommune sitt vedtak av 04.07.2017r Grunnboksutskrift pr. 30.05.2017

. Eiendomskart ifm ny grense mot gnr 109bnr 12. Festekontrakt datert 05.07.1961

' Servitutter tinglyst: 15.02.30, 28.02.1950, 06.12.1965, 07.11.19g3,
24.11.1986 os 04.09.2012,

. Energiattest
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AD VO K ATE N E AS KI L S R UI)
Mediemme¡ av den norske advokatforening

B U D S K J E M A
Undertegnede gir med dette bud på

kr med blolkbokstaver

for gnr. 109, bnr. 2 i Ringerike kommune. I tillegg kommer dokumentavgifr.pâ2, S % av kjepesummen og

omkosûringer i forbindelse med tinglysing av skjøfe og pantobligasjon(er).

Budgiver er klar over følgende

l. Eiendommen selges <som den er>,

2. Eiendommen selges som en næringseiendom, og kjøper kan ilçke påberope andre grururlag for mangler em de

som følger av direkte av avhendingslova $ 3-9.

Undertegnede har følgende finansieringsplan:

Ønsket opp gi ørlovertakels e s dato

Nærværende bud er bindende til: Dato Klolkeslett:

A1le bud på eiendommen kan ilfte ha kortere akseptfrist enn tilkl. 12.00 første virkedag etter siste aillonserte

visning. Lørdagregnes ilke som virkedag. Bud, med kortere frist enn dette, kan ilke formidles av megler.

Eventuelle forbehold:

Undertegnede er kjent med at selger stär fritt til å godta el1er forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med de

forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver belcrefter å ha besiktiget eiendommen og mottatt salgsoppgave med alle

v"dlegg. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er jwidisk bindende for

begge parter når selger har akseptert muntlig eller slriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og

budlogg vil bli fremlagt for kjøper, ref. regler for budgivning. Ved flere budgivere gis glensidig fullmakt til, hver for

seg, å forhøye bud, motta aksept ogleller forestå alt i,f.m. budgivning. Dersom bud senes til fax eller sendes megler

etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed pr. telefon i tillegg.

Kopi av finansieringsbevis og kopi av budgivers legitimasjon SþL vedlegges buds$ema.

Navn: Navn:

,4.dresse: Adresse

Fnr.: Fnr:
E-post: E-post:

Trf.: TIf.:
Dato: Dato:
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Gnr 109 Bnr 2 i Ringerike kommune

Takstmann: Rolf LangelandMedlem NITO Takst
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1.) EI EIìI D OM ! cnr 109 bnr 2

Takstmann forutsetter at dette er driftsenheten etter Jordlova $ 12. IfølgeAmbitallnfoland
har avdøde ut Stiksrud kun hjemmel til gnr 109 bnr 2.

CÅn SONI VU : Søndro Stiksrud/Stiksrud Søndre

KOMII{II N EI FYLKE: Ringerike i Buskerud (0605)

ADRE SSE : Hadelandsveien 573 og S7í,gÍ2lJevnaker

I LI E M M E L : IftrutStiksrud Í,04.12.12(Døil)

: 30.mai2017

A kat Per EngebrethAskilsrud

{

: En verditakst (markeflsverdi) av eiendommen i forbindelse
med et salg i det frie m det

ettervanlígprìser í området, under hensyn tîl
ven jf,, g 9 og Rundskrívfra Løndbruks_

og nuíiiepuriemeniet og da spesieit Ili-J/2002, M-r/2002, m-4nooi, nt-i ii J/2009,
M-1/2010, M-2/2012, M-I/ZLIJ og M-2/2016,

andskap oppfyller dagens arealkrav i
nspliktlg med lovpålagt bopliliú ved et

kan pålegges boplikt etter konsesjonslovens
fritt salg vil det være priskontroll jf.

Eiendommen er også underragt Jord (driveplikt) - og skoglov.

!

Taksten er basert p uten inngrep i konstruksjoner, net er derfor
nødvendig å ta forb olte feil og mangter som ikke kan sees ved en
vanlig visuell befari er ikke nyttet pä.

Takstmann har derfor ikke ansvar for manglende opplysnlnger om feil og mangler han
ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøÈt t¡kstoÈj.i,t.t slik god srukkllsiei.

NII0Thkst
- Wc,Q hglt¡tndo,

Verdit¡kst gnr. 109 bnr.2l Rlngerlke I kommune
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Det presiseres at bygningene kun er beskrevet ut fra en

salqsrapport. Bygningene er målt på stedet med Leica avstandsmåler. WS- og el-anlegg er
ikke vurdert da det ligger utenfor takstmann sin godkjenning.

Takstmann er en uavhengig takstmann uten bindinger til noen av partene. Takstmann
legger til grunn at alle bygninger og bruken er godkjent av rette instans og i henhold til
gj eldende forskrifter.

Taksten skal brukes ved et salg i det frie markedet. Tak$tmann giør oppmerksom på at
eier er død og at deltager på befaringen Torhild H. M. Solbu (fosterbarn) ikke har bodd på

eiendommen på mange år.

a

II EFTELSE/RETTI GH ETTR :

Grunnboka for gnr. 109 bnr. 2 er sjekket via Ambita. Utskrift følger i vedlegg. Det er
tinglyst mange heftelser som ikke er sjekket nærmere. En kjøper/ långiver må på eget

initiativ sørge for å gjøre seg kjent med innholdet i heftelsene og grunnbok,

bnr. 2 fnr. 2. Dette fnr. er ikke kartfestet.

gierde i annen eiendom som ikke framkommer i grunnbok. Kopi av heftelsen er
ikkeinnhentet

Det er søkt om en utvidelse/grensejustering av gnr 109 bnr 12 som ligger inne på gnr 109

bnr 2. Dette er ikke giennomført ved avholdelse av takst og takstmann betrakter det som

helt marginalt verdimes sig.

Generelt:

Det opplyses at det ikke er nedgravde tanker på eleldommen.

I)et er ikke registrert grunnforurensing ifølge matrikkelopplysninger innhentet via
Ambitallnfoland eller grunnforurensing som eier er kjent med. Grunnforurensing som

ikke er registret kan allikevel forekomme på eiendommen

NI fi) t
-lnt nbf,lgh.ttdìl

Verditakst gnr. 109 bnn 2 I gerike I kommune
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Ifølge Skog og Landskap og matrikkelopplysninger er det Íngen fredede kulturminner på
eiendommen. Kulturminner som ikke er registrert kan allikevel forekomme.

Vei. vann oe avløo

Eiendommen opplyses å ha privat vannforsyning (brønn) og avløp - septiktank. Det
opplyses at det ikke foreligger noe pålegg p.t. på vann og avløp. Kort ca. 200 m privat
gårdsvei fra Hadelandsveien opp til tunet og boligene.

BELIGGENIIET:

Eiendommen ligger åpent og fint til i Åsbygda på Ringerike i gamle Norderhov kommune.
Gode solforhold og fin utsikt Relativt kortvei til skoler, idrettsanlegg og butikker. Det er
llotte furområder både sommer os vinter.

1

Kartet medtallet l viser tunets

Avstander fra eiendommen til (Kilde Gule sider)

Jevnaker
Oslo sentrum

-ltmxe búìta¡del

Ifønefoss sentrum ca.

I)rammen sentrum ca.
km
km

ca. I
ca. 59

km
km

I
63

Arealst¡tus:

LNFR (Landbruk, Natur, Reindrift og Friluftsliv) i kommuneplan - arealdelen 2015 til
2030. Takstmann har vurdert elendommen slik den fremstår i drg.

Nlfi)Takst

I

1

I
a

Verdit¡kst gnr. 109 bnr.2 i Ringerlke i kommune t
I
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a
a

Arealene er hentet fra Skog og Landskap (SL) som opererer med e!t9øtg-e-a] på ca' 396

daa. Eiendommen er samËt ien teig. ¡.reÀtet er fordelt med ca. 117 daa fulldyrka/beiter,

ca.21 ¡daa skog inkludert myr og.ã. 8 du" annet areal, Kart over hele eiendommen vises

under. Skog er grønt og jord oransJe.

5.1

too

f
,f

s
.gra

tlq

"""':'"";""':

l0l.'l

t::.,'

I

Tunet

I

JORI)

Totalt ca. 114 daa fulldyrka fordelt på 2 teiger, hvor den største er på ca. 102 daa. Full-

dyrka er farget oransje på kartet over. I tillegg ca. 3 daa leiter som ikke kommenteres

oL.-"ru. Fulldyrka ..1 *i¡ ut med skriftlig avtale i 5 år 1ru1 -l-201 1.

Det er ikke jordvannìng. Dreneringstilstanden oppgis å være tilfredsstillende

(selvdrenerõnde) med små/ingen driftstekniske begrensinger.

Ifølge Skog og landskaP/I(ilden:

NI T() kst
- Wraû bôllgtandôt
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Takstmann har lagt til grunn en netto på kr 200.- pr daa, en kapÍtaliseringsrent epâ 4 Vo
som gir faktor 25. Dette gir en verdi på futldyrka mark for helõ eiendommen på avrundet
kr 5?0,000.- og undet kr 5.000.- pr daa.

&) sKoc

Det foreligger Skogplan for eiendommen fra 2001 utført avViken Skog. Skogen er ikke
befart, men takstmann har bruktinformasjon fra Skogplan (SP)o Cårãstart-1 Sl), Kilden
og flybilder.

Takstmann har fått oversendt et utvalg - Sumtallsrapport - av planen utført av Viken fra
Ringerike kommune ved landbrukskontoret da eienatommen ikke hadde besúilt plan.
Takstmetoden er ikke kjent

.l

er Skogplan ca. 268 daa og ca. 271 daa ifølge sL. awik erSlike
vanHg, t dette tilfelle svært lite og videre brukes Skogplan som kilde. Takstmann legger ril
grunn at skogbrukspl skogen denbeskr r s YAr pr 1.1.2001. kstmann har ingen
mulighet innenfor mandatet for denne verditakst giøre bedre undersøkelser ogå
beregninger enn SP.

sanns¡nlþvis !n!-! Surer (!{iliøreglstreringerlskog), men det framkommer ingen
MfS-figurer på Sl,-kart. Volumet som stod på Skìgqrpe 3 var ca,l94m3 ifølge Sp.

\ ñ-¡ d, lrGr, rramKommer Ingen vernede arealer

i 2013. Med et tillegg pâlsYo gir dette et skogsvolum på ca. 4.500 m3.

awirket volum i 2013 var høyere enn tilvekst fra 2001. Antatt nytt volum i 2013 er
derfor vurdert til å være ca. 4.600 m3.

Basert på tall fra skogplan er stående volum hovedsakelig HkI rII og rv.

kommunen og normalt bør dette utgiøre ca. 100 da, Forutsatt at alisom ble nJgd nte
plantet vil det i dag være ca. 100 daa i IIkl II.

N I t
tntan ùolthúd.l

Verdlt¡kst gnr. 109 bnr. 2 I gerlke I kommune
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J

tilnærmet hele skogrrealet kan hogges som åpne hogster.

mulighet for å lqiøre ut tømmer i øst til bilvei mot avgift. Siste store hogst ble kjørt
ned til gården.

skogen.

Takstmann har verdsatt skogen ut ifra erfaringstall og sammenliknet med bruksverdi-
beregning basert på årlig awirkning /salgsvolum på ca. 130 m3¡ en rotnetto på kr 150 pr
m3 og en kapitaliseringsrente på 4 Vo.Dette gir en awundet verdi på Kr 440.000.-

Saldo skogfond var pr 01.10.2017 kr 78.376.

kr

Ifølge Landbr¡rkssjef Eiliv Kornkveen lnngår eiendommen i valdet Haugsbygd grunn-
eier:lag (Vald 22).Det opplyses at bak arealet for en fellingstillatelse for eþ ligger det 5.280
daa og for hver hjort (Bestandsplan Nordmarka) 12.000 daa. Takstmann har lagt til grunn
et tellende jaktaareal på eiendommen på 271 daa,I tillegg tit storvilt kommer småvilt og
rådyrjakL

Takstmann har lagt til grunn kr 4150 pr daa og år som jaktinntekt som kapitalisert med
4o/o gtt avrundet kr 30.000.-

Ð Bveninqer

Det er et hovedhus, et bryggerhus, en låve/driftsbygning og et sommer{iøs på eiendommen.
Det er ikke opplyst om pålegg knyttet tll eiendommen eller bygningene utover det som
framkommer i dette dokumentet. Bildet på neste side viser byguingenes plassering på
tunet. Sommerfjøset ble ikke befart og kommenteres ikke nærmere.

Ifølge NIBIO/Kilden er ingen bygninger SEFRAK registrert. Takstmann har ikke
undersøkt dette nærmere, men siterer:

SEFRAK (SEkretørìatet For Regßtrering Av faste Kultwmìnne i Norcg) er eit landsdekkJande
regìster ovet eldre bygnîngør og andre hullurnúnne. SEERÃK-regßtreringavart giennonúort
somteltarbeid t årø 1975-1995.

I Fìnnmark vartframleìs ståmde bygníngør bygilefør 1945 regìstrerte, medan detlor resten
av loniletvort regístrertbygníngør bygdefør 1900.1alt er det registrert ca. 515.000 elnlngar
i SBFRÄK-reglsteret. FRAIC

Ifølge Nor¡ke Gårdsbruk Buskerud Bind II og eier er alle bygntnger bygd i 1935 ogifølge
eier etter brann.

NII0 lat
- r,tgta¡t bütttndcl

Verditakst gnr. 109 bnr.2 iRing ke I kommune
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hus

3.l llovedhus

Byggeår er oppgitt til 1935. Et bruksareal @RA) på ca. 310 m2. I tillegg et kaldloft som
ikke er målt

Bygningen er oppført på støpt plate og grunnmur. Konstruksjoner i antatt reis- eller
bindingsverk.

Utvendig stående Hedning. Kledningen trenger omfattende vedlÍkehold/bytte og har
stedvis råteskader. Huset opplyses å være etterisolert - det er spor i kledning etter inn-
sprøyting av isolasJon (antatt på 60-tallet). I etasjeskille antatt stubbloftsleire - s¡nlig på
kaldloft.

Taket er tekket med stein og med renner og nedløp. Mye mose på stein, dårlige renner og

nedløp som har medført skader på kledning. På kaldloftet og gesims er det spor etter
fuktlnntrenging fra yttertak. Taket må kontrolleres og utbedres evt byttes.

NII0Tal$t
-nntat.búeb.r'd,el

Verditak¡t gnr. 109 bnr. 2 I Rlngerlke i kommune
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Huset har to piper. Kontroll av disse utføres av stedlig Brann- og feiervesen, men
tilstanden er usikker.

Oppvarming med ved, varmepumpe og strøm. Tidligere har det vært brukt paralÏn med
dagtank.

Vinduer både i isolerglass og inner-/yttervinduer. Vinduene er av dårHg kvalitet.

{ ' tsþllgjrcbgl$el: Ulike \iellerrom og tidligere WC

Det er for høy fuktighet og manglende lufting i kjeller med utslag både i plate og på veggen
Takstmann anlefaler ny drenering. I det ene hjørne er det hogd igiennom platen og ned til
rør utçn at takstmann kjenner grunn til dette. Badet har ikke en standard for dagens
behov.

fnnvendige flater er i hovedsak

Støpt og pusset
Støpt og pusset

Bordkledning

NIT0Takst
- lrfit.t. bolÌht¡¿ol
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l.etasie inneholder : Gang/trappegang, stuer, ki økkenn soverom/syrom,
kjøkkengang og bad.

er et påbygg. I stue et utbygg med et stort vindu. Bad og kjøkken tilfredsstiller ikke dagens

krav.

Innvendige fl ater er i-@!!S$

Vinyl og tregulv - sannsynligvis tregulv under vinyl
Panel
Panel

Innvendige flater er !-lovegþgk

Tregulv
Panel
Panel

- unlèn ùalhhønûl

2.etasje har en enkel standard. Badet har vinyl på gulv, våtroms plater på vegger og plater
i himling. Badet oppfyller lkke dagens krav til standard.

NIT()Tal$t

Verdlt¡kst gnr. 109 bnr.2 i Rlngerlke i kommune
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En relativt stor bolig med en lav standard. Boligen trenger en total renoverlng både
utvendig og innvendig. Med bakgrunn i alder vil også YVS og elektrisitet - både sprede
nett og dimensjonering - ha behov for oppgradering/bytte.

Bollgen er verdsatt ül I(r 2.850,000 inkludert boverditillegg.

Byggeår er oppgitt tit 1935. En tredelt bygnÍng med en boligdel, en bryggerdel og et
vedskjul/lager. En grunnllate på ca.110 m2.

Bygningen er oppført på støpte pilarer og støpt grunnmurþusset teglstein.I(ieller under
boligdel har støpt plate. Konstruksjoner i uisolert bindings-/reisverþ men det opplyses å

være sprøytet inn lsolasjon på 60-talleL

Utvendig stående klednlng. Taket er teklret med stein med takrenner og nedløp. Både tak
og kledning trenger omfattende vedlikehold/evt bytte.

Husot har en pipe. Kontroll av disse utføres av stedlig Brann- og feierveren.

Vinduer i inner og yttervinduer - dårlig kvalitet.

N t
-lryoto,abolth.Ìltt t

1 -t
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Boligdelen består av et felles inngangsparti med bryggerhus. tr'or øvrig gang, kjøkken og

soverom, Nedgang til kjeller via lem på kjøkkeneL

rr.rr ' t. r -------¡. r'r-!---r' ñ r..--r--r-/r-tretbådeir KJelIer støp[ og pußse[ plate, pusscue YeggËr og DOro r trrmull8. .rur lrrry luÁrrB,Il

vegger og plate samt for dårlig lufting.

fnnvendige flater er i hovedsak i l.etasie

2.etasje inneholder stort trapperom, soverom og økken>.

, Innvendige flater er i hovedsak

Tregulv
Panel
Panel

Tregulv
Dqnal

Panel

I

I

i

t,

il

.i 
fl

rli,.

Boligdelen er ikke i bruk i dag og har en svært enkel standard, Vann og strøm er koblet
fra.

Bryggerhusdelen har felles inngangsrom med boligdelen for øvrig et rom med bakerovn
mm, Støpt gulv, panel på vegger og himlinger

NIT0Takst
hnt ,.bolgù.nú.t
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Vedskjul/lager er et stort rom med jordgulv.

En enkel bygning som trenger omfattende vedlikehold/rehabiliterÍng.I dag benyttes det
som vedskjul, mens boligdelen ikke tilfredsstiller dagens krav. Bygningen er verdsatt

basert på nedskrevet gienanskaffelsesverdi og skjønn til Kr 250.00h

3.3

Byggeår er oppgitt til 1935 for hovedkroppen, men med noen senere påbygg. En grunnflate
på ca.500 m2.

Bygningen er oppført på støpt grunnmur/plate, støpte bjelker og süøptepllarer. For øvrig
en bygning i trekonstruksjoner stedvis forsterket med jerndragere/-pilarer og feglstein i
deler av yttervegger. Utvendig stående ldedning og plater på taket både med og uten
renner og nedløp.

Låvebro som både er støpt og i treverk liggende på trebjelker. Hoveddelen av låvebrua er
innebygd.

Låveplan benyttes til lager og et mellomplan har korntørker (kaldluft) med ukjent
kapasitet. Møkkakjeller var ¡¡¡1g tilgiengelig

I grunnplan det et tidligere fjøs med tidligere mjølkerom, mjølbu, kalvebinge, grisehus,

tidligere stall, høylae, lagerrom (stabbur) og <<garasj e/verksted>.

NITOThkst
- lrngu. hollihranol

I
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Fjøs, grisehus og stall har støpt og pusset gulv, jernstolper og dragere, pusset teglstein i
vegger og bordkledning i himling.

{

Ved låve.hrua er det et vognskjul hvor taket har kollapset os som i dag er kondemnabelt.
I tillegg en traktorgarasje med port ut mot tunet. Garasjen går inn under låvebrua og har
jordgulv,Iettbetong (sipotex) i vegger og låvebrudekke som himling.

En stor og <<tungr bygning bygget for en annen ttd i landbruket og med et betydelþ
vedlikeholdsetterslep. I dag kan den brukes til lager og garasie.

Bygningen er verdsatt basert på s\iønn og gg¡þgt til kr 500.000.-

4.1 I)iverse

Det er tinglyst en festekontrakt i 1961 med en festetid på 99 år. X'esteavgiften var kr 150 pr
år. Eier er usikker på om det er betalt noe og om festeavgiften evt er regulert

Eiendommen opplyses å ha rettigheter i <<Gamle Krokskogen allmenning>. Dette gielder
både beiterett, fiskeretter i delinerte vann hos Løvenskiold, men ikke rett til bilkjøring inn
til disse vannene. Det opplyses ogsfr at eiendommen har fiskerett i Øyangen.

5.I F'ORSIKRING

X'orslkringspolisen er ikke framlagt.

NlI0TalGt
- tttoio,a bölhhaûdet
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En eiendom med attraktiv bellggenhet. Rimelig kort vei til skoler, butikker, ldrettsanlegg

og Hønefoss sentrum, Gode solforhold og flott utslkt.

En godt arrondert jordvei og en skog med gran på god boniteter. Størrelsen på jord og

skog er allikevel små basert på dagens landbruk og landbrukspolitikk.

Bygningsmasser er enkel. Bolighuset har behov for både standardhevlng og påkrevede

oit"a.ittg"r. Bryggerhuset fieñger utbedring, men omfangetvil avhenge av hv¡ eier velger

å bruke duoou by-fningen til. Låve/driftsbygning er svært stor, uhensiktsmessig og med et

b etydelig vedlikeholdsetterslep.

Takstmann tror allikevel at på grunn av tunets fine beliggenhet og eiendommens

beliggenhet i forhold til Hønefoss at den vil være etterspurL

Takstmann presiserer at det er Ringerike kommune evt X'ylkesmann etter klage som

fasetter øwe godkjente Pris.

Takstmann sitt mandat har vært å sette en samletverdi på eiendommen etter reglene i
konsesjons- og.jordloven. Verdien skal gienspeile det markedet vil betale og myndighetene

godkjeïne jfr. i(onsesjonslovens g 9 med rundskriv og praksis. Ved et saþ i det frie

marÈe¡ bøi det avholdes tilstandsrapporter/boligsalgsrapporter på bygningsmassen.

Eiendommen er en landbrukseiendom underlagt jordlova $ 12 stik at den kan ikke deles

uten søknad. Taksten tar derfor utgangspunkt i en samlet enhet,

Ved salg av eiendom i det frie markedet vil overdragelsen være underlagt konsesjons-

bestemmelsene i lov ¡v 31. mai 1974nr 19 sist endret 19.06.2009' som regulerer omsetnlng

av fast eiendom i det frie markedet, og hvor lovens $ 1 (formålsparagrafen) bestemmer¡

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et

effektivt vern om tanilbrukets produksJonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er

mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

N kst
-lryeilt.bolth.nit l

Kr 4.750.000 Firemillionersyvhundreogfemtitusenkroner

I)enne verdivurderingen er en markedsverdi for eiendommen i iuti 2017'

Verdion er etter takstmann sltt skjønn innenfor de rammer, regler og

intensjoner son konsesjonsloven gir og slik eiendommen fremstår.

rdftakst gnr. 109 bnr. 2 i Ringerlke I kommune
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1. Framtldige generasjoners behov.

2. Landbruksnæringen.

3. Behovet for utbyggingsgrunn.

4. Ilens¡'net til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.

5. Ilensynet til bosettingen.

Takstmann er kjent med rundskriv M-3/2002rlÍ,-712002rMl5-12003, M-1/20l0rM-2/2072,
M-1/2013 ogM-212016 fra Landbruks- og matdepartementet, I)enne takstverdien tar ikke

kun er beskrevet ut fra en
Takstmann legger til

grunn at alle bygninger og bruken er godlqient av rette instans og i hht gieldende
forskrifter.

tr'or bygningene er det benyttet Koshadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi), egnethet

korrigert for alder, størrelse, slltasjg vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav.

tr'or skog jakt og jord er det benyttet avkastningsverdi med 4 7o hapitaliseringsrente.

Takstmann plikter å synliggiøre delverdier og en samlef sum. Beregningene og fordeling av
verdier følger i vedlegg;

Takstmann betrakter verdien i denne verdivurderingen som en markedsverdi og sammen-
fallende med en låneverdi (lånetakst). En evt långiver må på eget grunnlag og etter egne
interne kjøreregier evÍ korrigere rienne,

Takstmann presiserer at eiendommen er vurdert slik den fremstod ved befaring og på
bakgrunn av de opplysninger som er gitt. Takstmann legger også til grutrn at all oversendt
informasjon er korrekt, Rekvirent har lest dokumentet og godkjent fakta. Hvis rekvirent
eller brukere av taksten skulle oppdage feil, må det umiddelbart gis beskjed til takstmann.

Taksten omfatter kun fast eiendom med naturlig tilhørende driftstilbehør (naglefast).
Takstmann har også etter beste evne innhentet og fått dokumentert all relevant
informasJon.

Rolf

Vedlegg:

2017

Medlem MNITO

Ubekreftet utskrift av grunnbok og matrikkel
Kontoutskrift sko gfond
Norske Gårdsbruk Buskerud s. 587
Kart fra Skog og landskap
Sumtall skogplan

NI Takst
-hlÚ.ta þol9htî¡tot

1:
,1.

3:
4t
t:
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2-L7-OOO2 Eureka l¡ andb¡ ukstakst AS - I Ëekreftet
grunnboksrapport, ínkl eiendom¡neng rettigrheter

G¡unnboksrâpport. N ORI ( RT: Kartv€rlqt
Kommune: 0605 RINGERIXE

Grunnêlendom: Gnr: 109 Bnr:2
Drtã uthentet:
Oppdateft prr:

29,05.2017 kl.19r2o
2905.201 7 kt,1 9ú4

Rettighetshavere ÈiI eiendoms¡ att,

EJ'ÞùI{EÍ¡ TII¡ EI E¡I¡ DOMSRETT
30.1 0.1 91 8 Vederlag: NOK 0

K{IØPEß: Stlksrud Knut
fìr:

H EmEf. SER

Dol(unenÈel fla den ¡nanuêIle gtunnboken som anbas kun ha hletorlsk betydnfng, eller som
vl.' 'lËer ên maÈ4ikkelenheÈs g¡ênser og à.reaI, èr lkke olteÊLøt:L tll denne natrikk€I€nhegen
s'' jrunnboksutskrlfE,

Servitutter ElnglysÈ pâ hovêdbruket./avglveÌeiândo¡men tør ftädellf¡ gsdatoen, eller før
êvenÈuèIle arealove!!øringer, er helle¡ lkke overfø.rÈ, Dtsse fl-nner du på
grunnboksutskrlften tLl hovsdblukeÈ/avgivereiendo[úen. FoE festenûmer gjeJ.der deLte
selvl-EuEter eldré enn festekontrakten.

ËRXI¡ RI N C,/Àr¡rÀrE
23.1 1 .1 733 Grensegangssak

T'TSXTFTTNG
26. O4. LA43

BESTEdI'EIJSE OM VÀìINLEDN.
RETTIG$EÎSHÀVÊR3KDt: 0605 Gnr: 1 0? Bnr: 2
RETÍIGHETSHT\VER3KnT: 0605 Gn¡ : 1 0? Bnr: 3

01 . 09.1879

SKiIøM T
BESÎ. o¡1 REGUT,ERING ÀV ¡ NNSüø/!/ANN/Er, V1 6,07.1 894

15 . 02. 1930

28 . 02.1950

07. 07 . 196r

06,1 2. 1966

07 .1 1 .1 983

BESEEUMEIJSE OM VEG
RqfTIcHBTSHAvER:Knr: 0605 Gnr! 1 09 Bnr: 11
BêsËemnelse om vannreLt

8K,tøri¡¡¡
SK.'øNN

OVEREKS PROPRIÀS JONSSKdIøNN

G.'ELDER DENNE REGISTERENHSTEN M ED FT,ERE

BESmt&lE ¡ gE OU UANNAEÍT
REmIGHËfSHÀvER:Knr: 0605 Gn.r¡ 1 09 Bnr: 17
Bestenmelse on vannlednf nQ

E'ESTEKOIITRAI TI - VTI,KÅR
EESTETTD: 99 âr
GiIEITDER MÀTRIKKELENHET:Knr: 0605 cnr: 1 09 Bn¡ : 2 Ehrl 2

ÂRrre nvorrr NoK lso
G'¡ ETDER DENNE REGISTERENHEÎEN I4ED FI,ERE

BESTEôMT¡ SE OU \¡ EG
RETTISHETSHAVER:Knr: 0605 Gnr: 1 09 Bnr: 21

BEêTEMM EI,SE OM VEC
RSmI GHETSHAVER: Knr: 0605 cnr: 1 09 BnE: 12
Bèstenmelse on garaoJe/parkarlng
Elettriske *raftlinJer
Besterùnels€ om vaDnreet
Bostäûnslse on kloaJ(kLednlng

EESIE¡ûIiEI¡ BE ()M vEG
RETTIGIIETSHÀVER: Knr: 0605 Gnf: 1 09 Bnr: 23
Bestemnêlse ôm garasje,/parkering
Elektrlske kraftunJer
Bestem¡nelse om vannrstb

2¡1.11 . 1986

t/l



d'ORDgKINTE

Grensegangssalc
G.JELDER DENNE REGISTERENHETEN MED ELERE

BESTE¡.O,EIJSE OM VEG

RETTTGHETSHAVER:Ior: 0605 Gnr: 109 Bnr: 12o4-09.2Ð72

GRUNNDATA

90{sl3-1/23

02 . 09 ,189s

OPPBETTEIISE ÀV IIIATRIKKEI,ENIETEN
OPPNETTELSE - BESTÅENDE E]ENDOI'

EIENDOITMEN ER oPRETTHI FøR 1930

AEEISTRTRING ÀV GR1¡NN

T,TSKILT FRA DENNE I4ÀTRIKKELB{HET:Knr3 0605 Gnr: 107 Bn¡: 3

REEISTREBINC ÀV GRUNN

L¡ISKIIT FRÀ DENNE I4ATRIKKELENRBT:I(nI: 0605 Gnr: 109 Bnr: 3

REGISTRERING À\f GRI'NN

IJTSKIIT FRA DEI'INE llÀTRIKKELENIIËt:I(nri 0605 Gnr: 109 Bnr: 4

REGISIIRERIITG ÀV SRI'NN

RECTS|I'RERINE ÀV GRI'NN

IITSKII,T PR]A DENNE I'IATRIKKELENIIÉT:KNI¡ 0605 GnÌ: 109 BnIr 6

RECISTRERINÊ ÀV GRUNN

UISI(I¡¡T FRÀ DENNE Ì.jÀTRIÍ(KELENHET:KnI: 0605 cnrr 109 Bnr; 9

0r , 10. 1928

¡EGISTRERINE ÀV GRT'NN

I.ITSK¡LÎ TRÃ DENNE ¡flTAIXKELANHET:I(nr: 0605 GnT¡ 1O9 BnI: 10

REGISTRERINC ÀV GRT'NN

UISKILT EBÂ DENNE I4ArRIKKELENHETTI(nI: 0605 cnr¡ L09 Bn!: 1l15 , L1 .1929

09. 01.1900

rl
L5,07 -1927

30 . 06. 19{ 5

2Ä.02,L950

01,01.1966

01 , 01. 1978

01 , 03. 1994

4- TTEæTON På, ÀNDRE EIENDOMMER

RECISTRERINE ÀV çRSNN
UISKILî FRÀ DENNE I.IATBIKKEIENHEI:Knr: 0605 Gnr¡ 109 Bnr: 12

RECTSTRERING.TV CRUNN

IJTSKII,T FRA DENNE ì,IATRIKKELENHEf,TKnT: 0605 Gnr: 109 Bnrl 17

REGISTRERINC ÀV GRT'NN

UTSKT],T FRA DENNE MATRIKKELENHqÍ:Knr; 0605 Gnr: 109 BnrI 2I

REEISTRERINE ÀV GRI'NN

U¡SK¡LT FRÀ DENNE I'IATRIKKELENIIET:Knr¡ 0605 Gn¡: 109 Bnr¡ 23

OVER¡'øR¡NG E:RA TIDtrIGERE X'ESTINU¡'UER

IITGÀÎT FESTENUI44ER:KDr: 0605 Gnr: 109 Bnr: 2 Fnr: 1

RettighÒt€r på 0605-J.O9./11

Rettigheter i eiendomsrett.

BDSTEMMEII,SE OM l¡EG

RBITIGHg|SHAVER:Xnr: 0605 Gnr! 109 BnE! 2

Bestemlolse om gjerde
u. 02 . 1930

For evenluelfe uEleggs- og a¡rêsLforrêtnlngêr. samt forbehold tatt ved avhendel.se, som

tlngLyses samme dag som endrê frlviJ.llge :rettsstifteLser, gjelder 6ê¡skil.te
priorlEets¡egler, se tlnglyslngslovens S 20 ardr€ ledd og S 21 tredje Ledd.

Þr¡jFroÌlrntl: rq!r0rìxl)oli' vèrßJoo: '1R0li2011.1 | o NoÌliart ,Às

-t ,l



2-1 7 -O0O2 Eu reka land bru ksta kst AS - Matrikkelrapp ort

Ma trlkkelrapport
Datakllde: K¡rNêrket N O RI ( RTrrro

Rlngerlke kommune: Grunneiendom 6o9-Lo9l2 Uts kri ftsdato: 29.05,2017 19120

Bfüksnavn STI GSRUD øVRE lEeFønr ¡ fctl t!¡116210.¿1
ihhlêrlatãln

nndãtart dâtd .2016 Itllstorls rlealkl ld. llk&¡ ¡nnøltt l0l
úrl TI lÁntÉll të ref ll

Àrealmrkneder

Blnn Jvst ño¿l I sa¡nla ast cl:ndom [e runnforurcnsning

Blrestående fl Undersemmenslålng ! Kutrulmrnnê

eltslonen flßtare a¡ ¡nmrrlet
fltttenrlfrrtonnmå[ngshn

Blflarlester nlordstlfleèrþÊvd [ilbnrolvadmrtrtttesrtnsskrev

flavrelc/vaamt
on ¡crrvan

Frlstfullf6ring:

Frist Ìett¡ng:

felger

| .'tl¡ tste

I OUT

Portslèd lGn
352O IFUNÂIGR l3nl

)-r

Nr ne lßrþñln!<<Èâftrç etô
6 ìebollr UllI llatt I bruk ll Bl

nlnrshus 11131 lT¿tt ¡ bruk ll Bl
I br,laeerßllo (2411 l T¡ttl bruk lTBl



58?
NOR.DERHOV

BUSKER,UD FYLKE

Steinsrud
Gnr,75|,bw' 72,15 og 16' Haulhskogen'

Stensrud
BUgt¿tbrulc er 8flr;62'btll'

Stiksrud, Nordre
Gnr' 709,bnr' 1' ÃsþUgdø'

SolveigMayerlgSS' G312-3)

Stiksrud, SØndre
Gnn 709,brw' 2' Asbvddø'

da, - Vånlngshus, sidebYgning'
*l's,¡ .iu.-- 5 hester' - sku¡-

tnåor¡uo
Helene g'm' -Ivar

Solbu f' 1950' Barn: rl:rut rnge I

. K
ó5



Rapport awirkning pr. ar Side 2 av 3

lnnbofts (dart?usecase=innboks{lnoparams=fue)

Anvise skogfond (starf?usecase=n eur-

soknaddetalj-k&noparams=tue)

0605-2184 (Ny) (starf?usecase=neu/-

soknaddetalj&new_soknad=true)

Udekkede investeringer (start?us#se=reg¡strer-

udekkedeí nvesteringer-k&noparams=true)

0605¿1 84 (Ny) (start?usecese=regíster-

udekked erinvesterin ger&nanr-soknad-session==lrue)

Awi rkn i n g pr. år for period
201 7

I 991

KNU TSTI KSRU D
HADELANDSVEIEN 573, 3520 JF/NAKER

r- ÀvriÌrkning Gj.snittpris JuletreAr (kbm) kr. kbm (stk)

201 3 3861 s03 0

Pyntegrnt
{ks)

Avsattfil
skogfond

192495 0061170

lc\

Kontoopplysninger (starf?usecase=show-

kontoopplysn Ín grk&nopanams=true)

O60F2 I &1 (shrt?usecase=show-kontoopplysning)

Kontoubkrifr (s{art?usecase=sholv-

ko nto utsktift-k&noparams=true)

0605'21 84 (starf?usecase=show-kontoutskifr)

Aktivitetsdata (start?usecase=show-

rapportaktivitetsdatapraar-k&nopa rams=true)

060&21 84 (start?usecase=shor-

rappoRaktiviÞtsdatapraar)

AwirkningsdaÞ (start?usecase=show-

rappof tawlrkn¡ngpraar-k&noparâms=true)

060S21 84 (starÍ?usecase=shor-

rapportawirknin gpraar)

Anvise reñtemidlér (sfiert?usecase=anvis-

rerilemidler-k&neur_soknad==lrue&noparams=true)

htþs:/iwww.landbruksdirehoratet.uo/webskas/start?usecaseshow-rapportawirkningpraar 07.46.201 7



Aktivitetsdat¡ pr. år

lnnboks (sÞd?usecase=innboks&noparams=üue)

AnvTse skogfond (siart?usecase=new
soknaddetalj-k&noparams--'lnré)

OeCÍ21 g4 (Ny) (slart?usecaseFnew-

soknaddeldj&new_sokred=true)

Udekkede inws{eringer (start?usecase=regisfuer-

wleH<edelr¡vesteringer-k&nopa rams=true)

06092184 (Ny) (sart?usecase=regisfer-

udekkedeir¡vesteringer&neúr-soknad_sæsion=true)

Kontooppþminger (start?usecase=show-

kontoopplysning-k&nopar¿ms-true)

0605-2134 (dart?usecas€=shour-konþopplysnin g)

KontoutslcÍfr (start?usecasædiow
konloutskrifr-k&nopaÉmsFtrue)

06092184 (start?usecesæshouÈkoñtontsl(fill)

Aktivitèbdata (slart?usecase=show-

rapportaf õvitetsdatapraar-k&noparams=:ftte)

060&21 84 (stáftajsêcescFshouts

râppoft ekttvÍteFæÞráãÐ

Avrrfrkningsdala (slafi?useæe=sho¡¡-
reppo¡tawirknh€praár*&noparãmsán e)

0605'2184 (start?usecase=sha¡¡

råpporÞr^drtnhgpraar)

Anvise rentemidler (start?usecase=anvi.s-

ænlemid ler-k&nevy_soknad+ueånopararns:-f ue)

ldlþere a nvüte renÞmÌller (sf a rt?usecase-ds-
reûtem¡dler*&noparerns=fue)

Betalingsmottakere (stert?usecase=Est-

be{a lí4smottaken&nopanms=ùr¡e)

)
J

Konbhbûuikk

Akti vi tetsdata pr. år for peri en 1 991 -201

t

I
I

, T

Side 2 av 3

KN UTSTI KSRUD

HADELANDSVEI E¡I 573, 3520 JE VM KË R

GrrÈ- Gikrst- FtrtÊ- LH"_ l*-Âr ing ¡ng r',dd-
(m) tdea) ,nsro".l'f!!n, [i,

æ1 3 0 0 0 0 20900

Skogfondskonto:

$lrt¡á
(úå)

tr9
tôÐ

'KvLt-
. AÌnrt

[! , rcttr

00 0

07.06.201 7



Sumtallsrapport

K E N
SKOGT

Buskerud I Rlngerike I Proslektnr: 1399 | Takstâr: 2001 07.0ô.t7
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KEN
$K0c$vI Sumtallsrapport

INN I'IOLDSFORTËG NELS E

I lnnledning
1.1 Planer i aktueltomráde

3

3

2 Sammendrag med kommentarer 4
2.1 Hovedtall L

52.2 Skogareal

2.2.2 Hogstklassefordellng

2.3 Stående kubikkmasse

2.4 Tilvekst

6

{
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I lnnledning

{.1 Planer i aktuelt område

06061 09002 KnutStlksrud

t!'l;rilntriltrììer

i

I

I

t

t

I
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VrKE N
$l(0c

Sumtallsrapport

2 Sammendrag med kommentarer

2.1 Hovedtall

Totalt skogareal:

Produktlvt skogareal:

Total kubikkmasse:

GjennomsnltUig kubikkmasse pr daa:

Tilvekst hogslklasse 2:

Tilvekst hogstklasse 3-5:

Tilveksttolalt:

GJennomsnlttlig tilveksfdaa produktivt areal:

Gjennomsnlttlþ tilvekstprosent:

Produksjonsevne totalt

Produksjonsevne pr daa:

daa

daa

409

268

m3

m3

o/o

m3163

6 961

26.0 m3/daa

0

187

187

0.70 m3/daa

2.7

0.61 m3/daa

Alle volumtall er bruttotall uten bark, det vil si at de ikke er redusert for topp og avfall

I Jt

¡
t



KE N
sK0c

Sumtallsrapport

2.2 Skogareal

2,2.1 Markstagsfordeting

Tabell 3: Markslagsfordeling (for uproduktivt skogareal er det kun markslag med registrert areal som vises)

62

32

17 og høyere 11 og 14

Bonitet
Figur 1: Prosentvls bonitetsfordellng av det produktive arealet

70

60

8uo
El
. E +o
o
Ìt
þ30
rt
E20

L0

0
I og lavere

1

).

Produl$lVt skogtrerl
Høy bonitel (17 og høyere)

Middels bonitet (11 og 14)

Lav bonitet (8 og lavere)

168

86

0

62

32

0 254

15
Ulenfor

Uprcduktivt skogarcat

Andre markslag 141 141

Ma rks lag Dekar Surn rlck¿r



KE N
S(OG

gvr
I SumtallsraP Port

1

2

3

4

5

Skog underforyngelse

Foryngelse og ungskog

Yngre produksjonsskog

Eldre produksjonsskog

Gammel skog

43
2(¡

1 B

115

105

48

1 00268Sum skog

Forklaring
n/u

Hogstklasse Dekar

2.2.2 Hogstklassefordeling

Tabell 4: Hogstklassefordellngen av det produktive arealet

1 )

39
43

50

40

30

20

ñ
t'lc
0,E
L
o
iÉ
o
L

I O

o 4

1 8

5?

Hogstklasse

Flgur 2: Prosentvis hogstklassefordeling av det produktive arealet

Tabell 5: Produklivt skogareal I dekar fordelt på bonitet og hogstklasse

10

58

s2

27

155

86

26

23

20

1 t
14

11

I
6

27

78 16

32

61

54

268

1 00
Sum dre

o/o

48

t8
105

39

1 15

43

rL).
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VtKEN
sl(0c Sumtallsrapport

{

2.3 Stående kubikkmasse

Tabell 6; Stående kubiktmasse i m3 fordelt pá treslag

Gran
9Lo/o

Flgur 3: Kublkkmassens fordeling på treslag

Lauv
8o/"

Furu
Lo/o

Gran

Furu

Lauv

6232
29

507

87

24

84

6 318

52

591

e1

1

I
6 767

97

6 961

100

Sum ,ls4
,/o 3

Utenf or

Prog n o se

lJ pro rl u ktrv

s kog
ì rcslag l¡rrogrrosc Sr¡m

l-lu



VrKEN
SKOG Sumtallsrapport

Gran

Furu

Lauv

Sum

26

Gran

Furu

Lauv

Sum

23

Gran

ru¡ u

Lauv

Sum

1 086

É

5

I 093

20 I 086

2

5

I 093

Gran

Furu

Lauv

Sum

1 684

50

89

1 823

705

705

1 13117

1S4

I 325

3 521

50

283

3 864

Gran

Furu

Lauv

Sum

743

183

925

96814

121
,l 089

1 711

303

2 0{5

Gran

Furu

Lauv

Sum

11

Gran

Furu

Lauv

Sum

I

Gran

Furu

Lauv

Sum

6

Gnn

Furu

Lruv
Sum

2770

52

94

2 916

,t 4f8Sum mr 2 t00

183

I 631

315

2414

6 318

52

59,1

6 961

Tabell 7: Stående volum fordelt på bonitet, hogstklasse og lreslag

Buskerud I Rl¡gerike I Prosjektnr: f 399 lTdkstår: 2001
t.

q,q



VtKEN
$l(OG Sumtaflsrapport

2.4 Tilvekst

Tabell 8: Totaltilvekst i m3 fordelt på bonitet og hogstklasse

26

23

20

17

14

11

I
6

29

47 I
l0

52

41

16

57

27

29

107

51

Sum mo
.Â

93

50

76

11

18

t0 r00

187

Tílvekstorosent
Oversikten viser skogens
nokså konstant over tid. I

hogstklassen.

tilvekstprosent i hogstklasse 3 til 5. For gammel skog vil tllvekstprosenten være
hogstklasse 3 vll den derimot være sterkt påvirket av aldersspredningen innen

Tabell 9: Tllvekslprosenten i hogstklasse 3 til 5

Tabell 10: Tilveksten fordelt på heslag

Buskerud lRlngerfke l,Prosjektnr:

.)

4

5

3.9 %

2.6 o/o

1.1Vo

Hogstklassc Tilvekstprosent

Gran

Furu

Lauv

e1%

1 olo

8%

170

1

16

Treslag l
m

17

Qb



Grunnboksutskrlft fra Statens kartverk

Kom¡nune: 0605 RINGERIKE
Gnr: L09 Bnr: 2

Data utÌ¡entet:
Oppdatert per:

30.05.201 7 k].
30.05,201 7 kl.

L4.34
1 4 .33

24 ,tL. 1 98 6

t9891 392e- /23
l_6.06.1.989

2OL2/1 20s88-2/200
04. 09 .20t2

GRUNNDATA

o/9043L3-L/23

1 871/90008 \-tlzs
08.1 1 .1 871

1 879,/904307-L/23
u4¡u6.1 'g7g

1 Se5/900033-L/23
02.09.1 895

1 8e9/e0006 9-1 ,/23
08.1 1 .1 899

1900/e0000 2-1 "/23
09.,01 .1 900

L927 /900094-L/23
1,5.07 ,1 927

Le28/e00L0L-]-lzs
01 .1 0 .L92A

1 .929/900LL5-L123
1 5.1 1 ,t929

LS48/702-L/23
30.06.1 945

L9Íi0/42?-I/23
24 .02. 1950

1 .e66/903't22-L/23
01 ,01 .L966

t9781 903724-L/ZS
01 .01 .1 9?8

L994/t[tt"-t /23
01 ..03 ,1 994

OPPRETIETSE AV ITATRIKKE¡ENHEEEN
OPPRETTEIJSE - BEST.ÀENDE ETENDOM
EIENDOMMEN. ER OPRETTET FøR 1930

REGI.STRERING AV GRUNN
UTSKITT F'R.A. DENNE MATRTKKEI,ENHET :

REGISIRERIN.G AV GF.ÍJNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKI(ELENHET:

REGTSTRERING AV GRI'NN
UTSKIITT FRA DENNE MÀTRIKKETENHET:

REGIStrRERING. .ÄV GRT'NN
UTSKII.T FR.A DENNE MATR,IKKEI,ENHET:

REGISTRERTNG. AV. GRUNN
UTSKIIJT FRA DENNE ¡4ATRTKKELENHET:

REGISIRERING AV CRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRTKKE],ENHET:

REGISERERtrNG AV GRT'NN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKEIENITET;
BNR: L0

RETTIGHETSHAVER: KNR:0605 GNR:1 09 BNR:23

P::l:l+:l:", om
^gîf.?J

e /parkerins
r¡reJ(Lr rijKe KrarEIl_nJ er
Bestemmel-se orn vanniett

üORDSKIF[E
Greneegangssak
G.'ELDER DENNE REGIS.TERENHETEN MED FLERE

BESTEM¡úEI¡SE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR:0605 GNR: 1 09 BNR:1 2

KNR:0605

KNR:0605

KNR:0605

KNR:0605

KNR:0605

KNR: 0 605

KNR:0605

GNR:1 09

GNR:1 -0?

GNR:1 09

GNR:1 09

GNR: L09

Gl{B-: 1 0 9

GNR:109

BNR:3

BNR:3

BNR:4

BNR:5

BNR:6

B!!P.:9

ro
o)
(f)

REGT,S.IRERINE ÀT¡,ERUNN
UTSKILT FRÀ DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0605 GNR:109
BNR:1 1

REETStrRERINE AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRTKKELENHET: RNR¡0605 GNR:L09
BNR:12

REGISE.RERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKET;ENHET: KNR:0605 GNR:].09
BNR¡ 17

REGXSTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MÃ.TRIKKELENHET: KNR:0605 GNR:1 09
BNR:2 1

REGTSTRERING. .AV GRUNN
UTSKIT,Í FRA DENNE MATRIKKE¡ ENHET: KNR:0605 GNR;1 09
BNR:23

o\¡ EBrøRING ERA rrrDf¡reERE FESTENUuMER
UTG.A.TT FESTENR: KNR:0605 GNR:1 09 BNR:2 FNR:1

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehord tatt vedavhendelse' som tínglyses-samne dag som anár"' riiviurge rettgstifter'er,g'jerder særskilte prioriteÈsregleri se trnglysi"Çsr"v"ñ S 20 andre iedd og S 21tr.edj.e l.edd.

Sfde 2 av 2
Bekreftet grunnbokeut,skrlft

tJa



AVTALE OM LEI E AV JORD

Mellom

Grrr,

Adresse

og leiataker

Adresse

'
-tb,6,,rJ*. J'! .*:Í ì,,{r.r*c...*.r:Å.,

t.l ù Bnr ?
t-Ë, -,,1 b ,.:É

sorn eier av eiendomnen

!) I
..tPostnr/sted

'1 . Forpaktningenomfatter:

It
Dvrka iord,'Ìa del<ar

4..¡ ¡ærd.!..É'¡-¡
Det nredfølger ingen hus i leieforholdet'

2. Tidspunkt for forpaklningen (Jordloven stiller krav onr 10 àrs leievarighot)

Avtalen gjelder fra
| ' .-''
'lt - i ir'

! / - -r.,rtiloamed tl .1,1.

3. Arlig avgift kr.

Avgilten þetales innen il hvert år

5. Annet:

I
t_

4. Forpakter skal drivo forsvarlig og rèttè seg etter offentlig påbucl og

besiemmelser. Eventuellfloghavre skalbekjenrpes effektivt. Forpakter skal holde

utløp aV grøfter i orden og utbedrÊ skader som måtte pàîøres grøftesystemet,

-)'t ì

¡ ,i!, ¡iP
sted og dato

t/
12)1.3

eier

Kopì av denne avtalen selmþs;
Landbr¡,tkskontoret lor Ringèúlce og Hote, Posflro/ts 123 Sentrum, 3502llønafoss

60



TAN D B RU KS KO N TO RE T
¡'oR

RI N G E RI KE OG H OLE

Askilsrud Per Engebreth Advokat
Postboks 132

3502 HØNEFOSS

Saksnr. Løpenr: ArkíVkode Deresref,
t7t2398-2 20341 t77 cNR 109/2

Dsto
04.07.2017

Avtale om leie av jord Gnr.ibnr 109/2
EierRagnhild Stilisrud - leier Ola Kittetsby

Vi viser avtale om leie av jord mottatt 6. juni 2017 oversendt fr.a adv. Askilsrud,

Leieavtalen er datert 29. augast2076 og gjelder eiendommen Stiksrud gnr 109 bnr 2 eier
Ragnhild Stiksrud leietaker Ola Kittelsby. Dette er en forlengelse av tidligere leieavtale.
Avtalen omhandler 110 dekar jord, og leieforholdets varighet er fra 01.01. 2017 til0l,01.2022.
l)ef merlfr¡lcar ìn-o- ltro i loì^€..-f.^tJ^+

I Gårdskart er eiendommen oppført med 114 dekar firlldyrka jord. Arealtall i Gårdskart er
grunnlag for utrnåling av produksjonstilskudd.

Ragnhild Stiksrud søkte i august om dispensasjon fra krav om 10 års leieavtale, med bakgrunn i
sin høye alder. Vi unntar fra krav om 10 års leieavtale, med hjemmel i lordlovens $ 8a og
godkjenner avtale om 5 års leietid. Ragnhild Stiksrud døde i olctober 2016.

Etter Jordlovens $ 8, 2, ledd, 1. punkt så er en avtale omjordleie uoppsigelig fra eiers side i
leiepøioden: <Dríveplikta er oppfyltved bortleige at leìgeøvtala er påminst I0 år om gongen
utøn høvefor eigøren til å seie ho opp.> Paúene kan ikke avtalevillcår som strider mot
Jordlovens bestemmelser. Hvis det ftemgâr av avtalen kan leietaker på sin side si opp avtalen
uten at det strider mot lovens bestemmelset. Dersom eier oyerdrar eiendommen efer ¿ør vit
Malen ailikevel gielde, selv om det ikke er tatt inn vilkår om dette i avtale mellom eier og
leietaker. Leietalcer står imidlertid fritt til å si opp avtalen, før avtalens utløp,for eksempel
dersom nye eiere arnsker å drive jorda selv.

Leietaker må overholde miljøkravene for å ha rett p à arcal- og kulturlaadskapstilskudd, Det vil si
ikke pretllnnqep som foninger kultwlandskapet, opprettholde minimum 2 m vegetasjonssone mot
vassdrag. Utarbeicle gíødseþlatr i forkant av hver sesong, og føre joumal over bruk av

-

plantevernmidler.

Posthoks 123, 3502 lløncfoss
Tlf 321 I 7400/Fax: 32 12 50 30

poshottak@ringerike,kommune¡ro
www.rlngerike.kornmuneno

F1



2

Dersom det finnes floghavre på eiendommenminner vi om at det er brulcer av.eiendommen som

har plikt om å be$empe floghawe effektivt, og holde et 20 meter bredt belte mot
naboeiendommen (g¡øfter, be}ker, kanaler m.m.) frítt for floghaweplanter.

Vi belaefter å ha mottatt melding om forpakting slik det er satt krav om i Forpaktingslovens $

1, 3. ledd. Vi anser ftiveplikta som oppfflt ihenholdtil Jordlovens $ 8, 2. ledd.

Medhilsen

EilivKomkveen

leder

krgeborg Løken

konsulent

ingeborg.marie. loken@ingerike.kommune.no

Dette dola.mentet er elektronísk godly'ent og sendes uten tmderslvift

Kopt:
Ola Kíttelsby, Hadelandsve ien 7 29, 3 520 JE\IÌ,IAKER

K-,



Utslrift Side I av 1

SI TU ASJONSPLAN
FOR RINGERIKE KOMMUNE

Dato 30/5-201 7 Målestokk 1 :1000

Eier

Gnr/bnr/fnr t09lt2-0
Adresse Hadelandsvelen 571 ,3520 IEVN AKER
Areal,- beregnet 1-?06.8
Formål
Utnyttelse
Regplan nr.
Plannavn
Godkjent
Kommuneplanformål

lge/l

Þ
tt

rt
l

I
I

I
I
I

i
I

!...

I

/

667

N= 6672541,
O=575806,1

I Bygnlnger Nøyaktig eiendomsgrense

Andre bygg

rrarr kka rea I

: : : : : : : ; #, ro*"*r
Felles avløpslednlng

Situasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1 år.

Tiltakshaver

II

UI

o

Dato Sígn

Revlderlngsdato Sign

Revideringsdato Sign

http:llkart.nngerike.kommune.no/ContentþintDynaleg.asp?Left=575806.099922038... 30.05.201 7
r-)
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Arkivverket
SAKO, Ringerike sorenskriveri, G/Ga/Gab/L0062: Pantebok nr' I 62, 1929-1930' s.336

114

5t¿



Arkivverket
SAKO, Ringerike sorenskriverl, G/Ga/G Pantebok nr. I 62, 1929-1930, s. 336ab/10062:
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Arkivverket
SAKO, Ringerlke sorenskrlveri, G/Ga/Gab/L0092; Pantebok nr. A-23, 1950-1950, Dagboknr: 459/1950

o

o

o

o

I

a

o

,',iîtiit i¡¡'¡r"ri: "'''lS1 ''Tø
uf2

o/,,/,.'V'l''''" ' "?u
Å¿'

8E¡ fOI TE.
lfnrlorüe6ncdo Euut Bülksruù t. 4/L?-Lgl.Z oelger,

etf6üer og overdrar he¡ryccl tll Árùhu¡ GulDraadleen tt rzlT-
l9oã pa¡¡ellen grtnr. Io9 br.¡ ¡ , lf , ùlstvenB av ek¡rJil

?, ö¡e 1 llaug sogn¡ lNordorhov tLngl.
È, 'j'tjúoL"orusr f,r. 2.goo¡-¡ toütee¡nlhu¡d¡o - Èetalss

kontant not ekJöto frttt fol pergthefùelse¡,

fJðpereu hq¡ rett ü11 ä grbve b¡ö¡¡ pÂ oB 1oggc varnF
l-alntng ove¡ horadbörot. Brö¡neng ilekke akal etö¡o¡ u¡iler
plogdybder lllküen tll ¿t hotdc gNorûa og grltn pâbvller
kJöperoa' Ãlöperen har reüt tll û byEBe rageruru og roLrcorln8e-
run fo¡ sitt uûvorondo vgtxaliett¡ nen uùeno¡n üsüts ¡Â tonte¡
lkke þn¡kes tlt lnÖusùrlbygg.

EovcdböIet ba¡ ¡etù tlx e vedrrkohorde ôon dronegrov
eou gâr ovo¡. pE¡ EÊlIen, urot â utfö¡e iletts eâ deb lkko bllr
tll akaôe ellqr ulorope for tonte¡ä eLÈ!,

r ülrforte earg okar hoveûbBleËe ofo¡ hal torkjöperett
tll hbyeeü oppnÄellge prle.

slùLken¡d, tta¡ z1 /z lgro,
Knu.b S*ikerud

Undortegnedo so¡ ol gtfü ned eelgeren gantykkor f
fo¡anetôe¡de oalg og ekJöünlug.

naBqhtld litikerud

3t4
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Arklvverket
SAKO, Ringerlke sorenskriveri, G/Ga/Gab/L0092; Pantebok nr. A-23, 1950-1950, Dagboknr: 459/1950

ileg boklefto¡ aù luut Btlkarud og Ragrihlld

BtlE¡n¡ti h¡¡ unùcrak¡'evst dotbe tl e¡t I rrttt Dilrvtr!

qg et Þcgge or oYê! 21 Â¡.
Ilal'oltl Ber.Egn

lensutflntren É Hagesby6d
Ìlöttr.:fose

Verlt¡s av neB sou kJöBe!¡

Arthur Êulbrandeetì
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o

o

o

o

O

o
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Bl, nr. 727 b
FICH. ANDVORD A/S

ÈI/ABL lCôõ
osto

D AGBOK Fø RT

2/,. NOl/96 07974
SOIìENSKFìIVEREN f

RI NGEFI KESl ¡ jø te

født: Personnurmer:

rctt I l¿.qr" r ¡ril

føútl. 11.{r 4dA Petson¡ummgri .-,+.--

b.nr.r) ZS

So!t1 eiur gate/veil)

1:

BITT

t'b,
t

ektrlsl: sü.tllTtr og '.heLe;fon.
frenrføri. Tr9 +v $ann.lednlng ov+.r hovqñbs¡lcts elenclon"t tiÏ \zstnn eg

Jegrenr¡gifg-s)

Jegergift,meneiendommentjenerikketilfelte'sboligforminelctefelleogmeg.Detgrheller
ikke fil eiendomm¡n knyttet erhvervwirke for min ektefelle eller oss begge i fellesskap.

ùù rfl,

min/vår eiendom:',

s.Iu. L09
matr. ff?

, ¡er.1-v,åiorr
på omforeuer må[e, , 't¡¡itlerUûgIlêq1 € slef e\t S$(. l0Þr btt'Í , 2

særlige besterunå,* b' lålr*i äN-
g _: #i_3i, Ë" T ;* t lrÅ* Bil "

"lå.hovertrþr¡l.et. ¡
tlt çoÈ.s:r€r tror¡ed.bøf,ête elénüon¡ sâfiE vetillkehold og baøytång
tl.1 Ispllg.
t[t parkeritry X.rå lrovedbølo* på gåtden.
àtL å sotte rapþ eüo1 ¡ rèr p.å h+vetl¡røt-ets¡îor ; EserflËørlng av

å llegge kl+alekledu{ng svêr l¡ovetlbøl
øfber ¡ evêntuelt iÅ ËllknytÈe horurun al.

s5e reùtågheùer {L*S}
vedsrl.agsf,r itt.

p v"h

ets elçndom ¡ned
I

ß g-6:
den

Ulstcdér6ns

p9l¡0nnr,

har undertegnet .eller vedlçient seg sin undbrskift pê dette dokument i mitt/vårt qærvær og at

han/hun er ovet 18 âr, Jeglví er myndig(e) og bosatt i

,-\ /\
. Vjí¿¡..' t l-

N¡vn

,ü\
), (vr

Født; ,.r?fr+¿,7í$
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Andre rútalcr (rorn llrkc ckal tlnglyrcsJ

tv

¡n.ry ry üÍrronrfrrrldËmrrl llildcr mrd blrlrmmlkln I olillktþntlou.n 22

I6t dI}¡lo

I Glcnh mcd Hokk¡oksl¡vcrlllrp.rt/€NeN!rr undershrllì

z. Er ur¡¡¡uarna ¡rn ailar tagttuctll ptnÐfa mrI nvartnora og Drgge unlttllrtlyrt tom ul¡lldgr,

E ¡. fl nrr Hvl¡nal,mto!¡lrplmmålSbervarca.

3; OJrldrr o¡rrdngrlrcn bollg rom ulrlrdu(nr) og drnnuldrn¡ rktrldbl4 rll¡r ng prrtnrr(r) brukcr rom Llló¡ bollg?

E] ,r ! ff.r HvlrJa, måcklefollsn(e)lraglsùçrl(e) prrlnr(e) ¡rmuklr lovadragrlrqir.

l. Er ubtrdrr(ne) gllt

Er' [l nrr
rllrr rtgLült{cl

ml b¡¡vrres.2Hvl¡ Ja, ¡prnmllogrå

Hønefoss

¿./4 Y/t-44r;¿

Ut¡t d.rt
Rr ild Stiksrud

mrd mrrkh .lló1 bloklbolrsl¡vcr

Som cktcblle/regletreñ prdner ramtykkerJeg I ovcrdrtgelsen

Brrlnrn undcnkrffr mrdDalo

cr ovcr 18 lr og
ermyndlg(a) og

hsr undenkrcv¡t rllcr vedkJent sog rln(e) Undqflkrlfr(er) på detlebokrcftcral
næfirÉr,

ì
lNorgc.

Advokat Pcr Engebroth Askilsrud

132,3502 efoss

Adn$à

L(



2. Er h Jem¡ ¡ l¡ t¡ tv¡ ¡ ¡ ¡

l J Ja l_f Ner

l. GJrld.r

fl r.

t. glfi
Ja Ncltr tr mlHvls Jâ, o!¡l zrporcnål òÞsyator.

rll¡ rSltt roglrlrerlr madptrttrfr hver¡ndrc og undorrk¡lvcrbrggr lotn h JemmclrhrvuciHvl¡ måncl. ogll ¡ prf!mll a be!vara¡,
rombollg hfcnmrhhrvrronlrf danne¡/d¡r¡¡og glrárrugrktrfrllrlr) brukarprrlr¡rr{r, le llr¡aom bollg?mâHvls Ja, cklclc llcn{c)/rcgls lrerl(a) pa¡lner(4 ¡¡mlytl¡s ovcrdragalscn,

Som eantykkel

Gþnt¡ mrd

I ovcrdragcbcn
Som ItJemmtlthrvcrs rklclrlla/rcglrtnrt parlncr¡am$kker

Grenhm.dÞ¡rln.n undrnlrdn

L l/llntt ündrr¡krlt
GJ¡nh mod blokkùol¡hvrr

AdÞr¡r

2, undlrldn
Gþnlr mcd blok*bohthv!r

Æru¡ r

.!

¡ v



E N
GI

Adrossè

PoStff

St€d

ÆglrF
/lelllghstsn¡'

Gnr,

Bnr,

Sêl$lonBnr'

Fo.Btðnr'

Bygn, nr,

Bollgiìr.

filerkeIr.

Dâto

Hadelandsvelon 573

3514

HøN EFOSS

I

109

2

1bC'it4C'l't4

A2017-800646

09.08.2017

B!
E

,fi

Ð
Þ
I

En¡ rglmrrkr

Lrv ¡ndcl
Hty tridcl

Oppvlmlngsk¡r'kte r

¡
r(!¡
Èr¡

Ê
u¡

rÞ
i e
1

Ërei
l-

.i5:.
(andcl el og foscllt)

rlár Prlvat

lnriinôldtàv HansPotlerAskllsrud

Enèrglatle6ten Êr bckrefret og ofllslell' Bygnlngons elclorhold Gr lkl(o bekr€itoi tra MairlidiÉ¡en

Enrrglme rkrt ang¡r bollgens energistandard'

Energim€rkêt består av en energikarakter og en opp-

varmingskarakter, se i figuren' Energimerket

"y*¡oñ."t"t
med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-

kärakter, og bokstaven viser energlkarakter'

Energlkaraktrran angir hvor energleffektiv boligen er'

ln Kuiert oppvarmingsanlegget' Energikarakteren.er

¡.rtgn.t ut fra den typÌske energibruken for bollgtypen'

eerelntngene er gjort ut fra normal bruk ved et gJennom-

.nittrig Xrima. Detãr boligens energimessige standard og

ikke bruken som þestemmer energikarakteren'

A betyr at boligen er energieffektiv' mens G betyr at

boligen er llte energieffektiv' En bolig bygget etter

bygãeforskriftene vedtatt i201 0 vil normalt få G'

ller hvor stor andel av

armlng og varmtvann)

eller gass'

Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass'

mens rød farge betyr høy andel el' ofle og gass'

Oppvarmingskarakteren skal stimulere tll økt bruk

av varmepumpel, solenergi, biobrensel og tiemvarme'

Om bakgrunnen for beregnlngene'

se Wìff1ìr;6n€¡glmcrkln g.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energlbruk'

t

Mrrlt cncrc¡rllruk

t*



Energlbehovel påvFkes av hvordan man benytter bollgen,

og kan forklare awlk mellom beregnet og målt

energlbruk Gode energivaner bldrar tll at energibehovet

reduseres. Energlbehovet kan også bll lavere enn normalt

dersom:

. deler av bollgen lkke er lbruk,

. færre personer enn det som regnes som normalt

bruker bolþen, eller
. den lkke brukes hele áret.

Gode cncrg¡vahe.r

Ved å følge enkle tips kan du redusere dltt energlbehov,

men dette vil ikke påvhke bollgens energimerke.

Energlmerkingen kan kun endres gJennom ffeiske endrlnger

på bollgen.

llpr l:
lipc 2:

Tipc 3:

Tipr'4:

Følg med på energibruken i bollgen

Luft kort og effektlvt
Redusér lnnetemperaturcn

Bruk varmtvann fornuftig

M u I i gc fo rbcdrl ngcr for bollgenr cnergistan d¡ rd

Utfra opplysnlngene som er oppgitt om boligen,

anbefales følgende energieffektfulserende tiltak. Dette

er tlltak som kari g¡ bygnlngen et bedre energimerke.

Noen av tlltakene kan i tlllegg være svært lønnsomrRe.

Tlltakene bør speslelt vurderes ved modernisering av

bygningen eller utsklfting av teknisk utstyr.

Tilt¡k¡li¡ùr (For full beskrlvelse av liltakene, se Tlltaksllste - vedlegg 1)

- Montore tetningsllster - Tettlng av luftlekkasJer

- Etterlsolerlng av ftertak / loft - lsolerlng av gulv mot kald kfeller / kryprom

. Randsonelsolerlng av etaslesklllere - Etterlsolerlng av yttervegg

. tsotere loftsluke Utsklfring av vlndu

. lermograferlng og tetthetsprøvlns ' lsolere varmtvannsrør

. Temperatur- og tidsstyring av panelovner r tnstallere ny rentbrennende vedovn / pelsinnsats,
alternativt pellstskamin

Det las forbehold om at tiltakene erforeslått utfra de med gfeldende lowerk, og det mâ tas hensyn tll krav

opplysninger sorn er gltt om botlgen. Fagfolk bør til godt lnnoklima og forebygglng av fuktsltader og

derfor kontaktes for â vurdere tlltakene nærmere, andre byggskader'

Êventuell gJennomførlng av tiltak må skjs I samsvar

t^Q



Energlmerket og andre data I denne attesten

er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeler

da attesten ble reglstrert. Nedenfor er en oversikt over

oppgltte opplysnlnger, som boligeier er ansvarlig fclr.

Reglstrerlng: Attest utstedt med enkel registrering.

Der opplysnlnger lkkê er oppgltt, brukes typlske slan-

dardverdler for den aktuelle bygningstypen. For mer

informasjon om beregnlnger, se

,cncrgl mlrklng.noiborcgnlngor

Bygnlngskategorl:

Bygnlngstype:

Byggeår:

Bygnlngsmaterlale:

BRA:

Småhus

Enebolig

1935

Tre

310

Detafert vegger:

Deta[ert vlndu:

Nei

Nei

Teknlsk lnstallasJon
Oppvarmlng;

Varmepumpe:

Ventllarlon:

Detaljerlng varmesystem:

Elekt¡lsltet
Varmepumpe

Henter vârme lra utelufr

Kun naturlig

Elekkiskp ovner og/eller varmekabler
Lukket pels ellgr ovn



Om grunnlaget for energiattesten

Oppg¡tt€ opplysninger om boligen kan finnes

ved å gå inn pâ wvwv.energimerking.no, og logge

inn via lD-porten/Altinn, På siden "Eiendommer" kan du

søke opp bygnlnger og hente fram energiattester som er

laget tidligere. For å se deta[er for en bolig hvor

det er brukt detaljert registrering må du velge'Gjenbruk*

Om energlmerkeordninge n

Enova er ansvarlÍg for energime rkeordingen. Energimerket

beregnes pâ grunnlag av oppgitte opplysninger om

boligen. For ìnformasJon som ikke er oppgltt, brukes

typiske slandardverdler for den aktuelle bygnlngstypen

fratidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene

for energikankteren baserer segpá /VS 3031

(w ww, e ne rg i merki ng, n oN S 3031 )

av aktuell attest under Offlsielle energiattesler i

skjermbildet'Valgt eiendom", Bollgeier er ansvarlig

for at det blir þrukt riktige opplysninger. Evenluelle gale

opplysnlnger må derfor tas opp med selger eller utleíer da

dette kan ha betydnlng for prisfastsettelsen.

Det kan når som helst lage en ny energiattest.

S p ø rs màl om energiattesten, enorgimerkeordningen

ell e r gjen n omføring av energieffektlviserlng og

tilskuddsordninger kan retles til Enova Svarer pà

tlf, 800 49 003 ellêr svaret@enova.no

Plikten tll energimorhing er beskrevet i
e n ergimerkeforskriften (bygnìnger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordnlngen

kan du finne pä www,energimerking.no

For yttcrligerc rad og vciledning orn effcktiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjc¡tme
eller ring Enova svarcr pa tlf. 800 49 003.

a
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AD VO KATE T{E AS KI L S RU D
Medlemmer av den norske advokatforening

ADVOKAT: Per Engebreth Askilsrud

ADVOKAT: Hans Petter Askilsrud

Ringerike kommune
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Hønefoss, 19.09.2017
Vår ref.: 3450 PEA/rs

SØKN AD OM KON SESJON GN R. 109, BN R.2I RI N GERI KE

Helene Solbu, som er arving etter Knut og Ragnhild Stiksrud, har solgt eiendommen Stiksrud
Søndre, gff. 109, bnr.2 i Ringerike, til HåvardNorstrøm.

Vedlagt følger søknad om konsesjon, kopi av kjøpekontrakt samt kopi av salgsoppgave. Bilag

Avgjørelse i saken bes meddelt hit.

Med hilsen

advokat
Per

¡
Dokid:
17079337
(17t3833-1)
Søknad om konseslon på erveru av
lâst elendom

Vedlegg

Postadresse:
Postboks 132

Besøksadresse:

Storgt. 2

Telefon:
32 t7 97 80
Telefax:
32 t2 66 12

Bankgiro:
2280 69 79094

Org. nr,
871 143 722

Epost:
advokatene@askilsrud. no
Hjemmeside:
www. askilsrud.no3502 Hønefoss 3510 Hønefoss





12

Reltigheter som ligger til eiendommen eller som er avtalt iforb¡ndelse med overdragelsen

Fiskerett iØyangen. Festetomt l}g/2l2,Allmenningsrett i Gamle Krokskogen, inkl fiskeretter og beiteretter

l3
Eier eller leiar søkeren, hans eklefelle eller bam under 18 ár annen fast eiendom i kommunen?

E¡"
! rue¡

1{

15

Eier elle¡ leier søkeren, hans ektefelle eller bam under 1 I år fast eiendom i andre kommune¿

I tilfelle hvilke?

Oslo Kommune (3 leiligheter) og Hol Kommune (fritidseiendom)

Beskriv hvordan eiendommen brukes i dag (gjelder erueruet landbrukseiendom, beskriv eiendommens drift)

Dyrket mark er bortleid på 5 årsavtale. Skog har sist vært hogget i 2013 giennom Viken Skog

E¡t
! ruei

't6

Erververens planer for bruk av eiendommen

Forholde meg til rådende leieavtale for dyrket mark, deretter overta driften selv ved utløp. Drives da sammen med 101/2,
10215 og 102/6. Skogbruk planlegges driftet tradisjonelt fra overtakelse. Hvilket betyr ungskogpleie, tynning, hogst og
uttak av ved.

Spesielt for jord- og skogbrukseiendommer (landbrukseiendommer)

I 7

18

V¿d eruarv av tilleggsjord oppgi gnr, og bnr. på den eiendommen søkeren elerfra før

10112 i Ringerike Kommune

Søkerens kvalifìkasjoner (teoretisk ogieller praktìsk erfaring fra lord- og skogbruk)

Født og oppvokst pà l0l/2. Eier og driver jord og skog pä l0ll2 sidçn 2010. Driver dyrket mwk 102/5 og 102/6 fra 2010

19

Vil søkerên forplikte seg ùl á bosette sag på eiendommen innen 1 - ett - å¡ og selv bebo aiendommen
àr sammenhengende?-; --[t*,^ t;" " e,*l',;"il<

Jeg søker konses.jon lordi jag ikk€ ska¡ bosette meg pá eiendomman, jf konsesjonsloven $ 5

I

D

I minst 5 - fem -

La [l trtei

2D

2l

Har overdrageren annen fãst eiendom i kommunen som ikke omfattes av overdregelsen?

Er det flere søkere, bes opplyst om søkeme er gifte eller samboere

Nei

E¡"
n ¡¡e¡

I tilfelle hvilke? (oppgi gnr./bnr/fnr. e l-)

t09lt2

22. Underskrift

ItAnw ,,k6-t'* S o<'u'^
Overdragerens underskrjft

Advokatene Askilsrud v/advokat Per Engebreth Askilsrud, Postboks 132,3502 Hønefoss

ts19-2017

Dato

Underretnlng om avgjørelsen bes sêndt til

Dato

l5/9-201'l

Oversikt ove¡ vedlegg til søknaden

L Verditakst

Skjemaet er tilgjengelig på wwwlandbruksdirektoratet.no under <Skjemar> Spørsmäl om utfylling skal rettes til kommunen.
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Eventuelle tilleggsopplysninger

Avholdt landbrukstakst av Rolf Langeland datert juli 2017 pålydende kr 4.750.000 gir en differansc mot avtalt vederlag på kr
750.000,-

Denne differansen forklares blant annet av:
- Dyftet mark er vedrsatt til kr 5.000 pr dekar. Søker mener dette bør være kr 10-12.000 pr daa basert på egen dokumenterbar
erfaring fra dyrket mark på l0Il2, 102/5 og 10216.
- Søker mener skog bør verdsettes til mellom kr 2-3.000 pr daa
- Verdi av fiskerett i Øyangen er ikke medtatt i takst
- Verdi av Allmenningsrett (beiterett og fiskerett) er ikke medtatt i takst
- Verdi av sommerfiøs er ikke medtatt i takst
- Verdi av frittstående garasje er ikke medtatt i takst
- Verdi av medfølgende løsøre er ikke vurdcrt i takst
- Verdi av medfølgende festetomt 109/2/2 er ikke medtatt i takst

Tilsvarende synes prisen fornuftig basert på sammenligning med tilsvarende eiendomsoverdragelser mellom uavhengige
parter den senere tid, herunder blant annet 102159, 137/2 etc,

Vedrørende bosetting på eiendommen. Søker bor nå på gårdsbruket 101/2, hvilket er ca 3 km unna denne eiendommen.
Søker håper således å kunne fortsette å bo med kone og bam på gårdsbruket 701,12, og at boplikt pã 10912 kan opp$lles ved
utleie. Om dette jkke er tilfredstillende for Ringerike Kommune er søker berett til å bosette seg på 109/2 innen I år og bo der
i minimum 5 år sammenhengende.

Rettledning

Gene¡elt om konsesjonsloven
<Erverv>r er en felles betegnelse for alle màter man kan få en eiendom på, eksempelvís gjennom kjøp, arv, gave osv. Konsesjon er en tilla-
telse fra staten. Den som blir ny eier av eiendommen kalles erverver. Overdrager er forrige eier. Et konsesjonspliktig eruew kan ikke tinglyses
uten at det er gitt konsesjon.

bestemmer at alle erverv av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år,

er undergilt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak ¡ loven eller iforskrifterfastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også
erverv av andeler eller parter i en eiendom.

Er du usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen, kan du henvende deg til kommunen
der eiendommen ligger for å få svar.

A. Overdragelse¡ som ikke trenger konsesJon
Det følger av konsesjonsloven 6$ 4 oo 5 og forsk¡ift om konseslonsfrihet mv. (fastsatt 8. desember 2003) hvilke eruery som er unntatt fra
konsesjonsplikten. Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er støne enn 100 dekar og heller lkke har mer enh 35 dekar
fulldyrkeUoverflatedyrket jord uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig, fritidshus eller naust, og annet ubebygd a¡eal som
er utlagt til annet enn landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift. Erveru fra nær familie og erververe med odelsrett er også unntalt fra
konsesjonsplikt.Konsesjonsfrihetensomfølgeravreglenei$4førsteleddnr.l-4ogS5føÌsteleddnr.log2skalgodtgjøresvedskjema
for egenerklæring LDIR-360. Skjemaet er tilgjengelig på www.landbruksdirektoratet.no under "Skjema". Egenærklæringen skal innleveres til
kommunen. Kommunen skal kontrollere og bekrefte opplysningene i erklæringen. Kommunen fører kont¡oll med at konsesjonsloven blir fulgt.

Konsesjonsfriheten på grunn av eKeskap, slektskap og/eller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom oveÍ en viss stønelse er betlnget
av at du bosetter deg på eiendommen innen ett år og bor der i fem år. Dette gjelder eiendommer som har mer enn 35 dekar fulldyrkeV
overflatedyrket areal og/eller mer enn 500 dekar produktiv skog og som har bebyggelse som er eller har vært i bruk som helårsbolig, eller
har bebyggelse som er tlllatt oppført som helårsbolig, eller har bebyggelse under oppføring hvor tillatelse til oppføring av helårsbolig er gitt.

Hvis du ikke skal bosefte deg innen fristen på ett år, må du søke konsesjon. Du må da krysse av i felt 1 9 og gjøre konsesjonsmyndighetene
oppmerksom på at dette er grunnen til at du søker konsesjon.

B. Kort om saksgangen
Kommunen har avgjørelsesmyndighet i konsesjonssaker. Fylkesmannen/Landbruksdirektoratet er klageinstans.

Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt 8. desember 2003, er tilgjengelig på wwwlandbruksdirektoratet.no og wwwlovdata.no.

Før søknaden tas opp til behandling, må du betale et behandlingsgebyr. Gebyret blir fastsatt og krevd inn av kommunen
Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesJonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon fordi du ikke skal
bosette deg på eiendommen.
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C. Nærmere om utfylllng av søknad om konsasjon
Det ervikt¡g atopplysnlngène isøknaden gls såfullstendig som mulig. Dette kan bl.a. bidra til å radusere saksbehandlingst¡den og à sikre at
saken behandles på riktig faktisk grunnlag.

Feltene 1 - 5
Bàde overdrager og du som søker konsesjon må oppgi navn og adresse, fødselsdato eller organisasjonsnummer. Juridiske personer
(f.eks. aksjeselskaper) tildeles et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret fås oppgitt ved henvendelse til Enhetsregisteret
(Brønnøysundregistrene wwwbneo.no). Vennligst oppgi lelefonnummer og eventuell e-postadresse ved henvendelse dit.

Feltene 6 - l1
Omfatte¡ overdragelsen flere gårds- og bruksnummer, må alle oppgis ifelt 6. Gjelder søknaden konsesjon på feste, skal festenummeret
oppgis dersom sliktforeligger. Gjelder søknaden konsasjon på stiftelse eller overdragelse av andre rettighêter overfast êiendom som
medfører konsesjonsplikt etter S 3 i konsesjonsloven, skal rett¡gheten beskrives (for eksempel grusrettighet, utbyggingskontrakt o.l.),

lfelt 7 gis opplysnìng om kjøpesummen for eiendommen. Gjelder søknaden konsesjon på lêie av eiendommen, skal leiesummen pr. år
oppgls, Dersom erveryeren har overtatt eiendommen ved aru eller gave, skal antatt verdl fylles inn ifeltet for dette. Hefter dôt kårytelser på

eiendommên, skal verdien av disse oppgis. Som eksempel på kårytelser kan nevnes borett og naturalier (melk, poteter, ved, snørydding,
etc.). Kårforpliktelser som ikke er bundet til hvert år, skal oppgis som S-årig verdi. Ytterligere opplysninger om omfattende kårytelser som bo-
rett og lignende, bl.a. om påregnêlig varlghet, lorutsettes à gå frem av kjøpekontrakt eller fremkomme i saksutredningen under behandlingen
av konsesjonssøknaden. Dersom løsøre følger med i overdragelsen, skal verdien oppgis i feltet for dette.

Du trenger ikke rylle ut felt 7 dersom du har overtatt konsesjonsfrìtt på grunn av odelsrett eller slektskap og du søker konsesjon fordi du ikke
skal bosette deg på eiendommen,

I felt 8 oppgis hvilken kommune og fylke eiendommen ligger i. I felt 9 skal opplysning om eiendommen(e)s totalareal fylles ut. Gjelder
ervervet flere gårds- og bruksnummer, skal alle regnes med. I tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens areal fordeler seg på ulike
arealkategorier. I feltet for dyrket jord føres opp fulldyrket jord, oveflatedyrket lord og innmarksbeite. I feltet for produktiv skog føres skog med
produksjonsevne på minst 100 liter (0,1 kubikkmeter) per dekar per år. Som annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv mark, tiell i

dagen o.l. Se wwwoardskart.skogoglandskap.no for mer informasjon om din eiendom.

Foreligger det skogbruksplan for eiendommen, bes oppgitt fordel¡ng på hogstklasse l-V og bonitet, og balansekvantumet for den produktive
skogen.

I felt 11 oppgis hvilke bygninger som i dag er oppført på èiendommen (f.eks. bolighus, kårbolig, hytte, driftsbygning, forretningsbygg,
industribygg, seter o.l.). I tillegg skal gruhnflaten lor den enkelte bygning oppgis i kvadratmeter og antall etasler. Hvis opplysninger om
bygningens tekniske tilstand (god, middels eller dårlíg) og byggeår foreligger (f.eks. fra takst over eiendommeh), oppgis dette.

Feltene 12 - 16
Følger andre rettigheter med i overdragelsen, skal disse oppgls ifelt 12, Eksempler på slike rettigheter er beiterett (f.eks, i utmark),
strandrett, jakt- og fiskerett, hugstrett, allmenningsrett, slåfterett o.l. Dersom du, din ektefelle eller bam under 18 år eier eller leier andre
elendommer i kommuh€n eller i andre kommuner, skal gårds- og bruksnummer på d¡sse oppgls i henholdsvis felt '13 og 14. I felt 15 skal det
gis en beskrivelse av hvordan eiendommen blir brukt i dag. For landbrukseiendommer skal det fremgå om eiendommen drives med
husdyrhold, planleproduksjon e.l. I felt l6 skal du opplyse hva eiendommen skal brukes til. Eksempel på slik bruk kan være erverv til fritids-
formå1, landbruksformål eller industri.

Føllane17 -21
Skal eiendommen du søker konsesjon på brukes som tilleggsjord til eiendom du eier fra før, må du oppgi gårds- og bruksnummer på denne
eiendommen. I felt 18 skal du opplyse om hvllken teoretisk utdannelse og praktlsk erfaring Innen jord- og skogbruk du har.

Det trenger ikke å fylle ut felt 18 hvis du har overtatt eiendommen konsesjohsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon
fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.

I felt 19 må du krysse av for om du vil forplikte deg til å bosette deg på eiendommen innen ett år og selv bo der i minst 5 år sammen-
hengende. Er ervervet i utgangspunktet konsesjonsfrltt pâ grunn av ekteskap, slektskap eller odelsrett, og du søker konsesjon fordi du ikke
skal bosetle deg på eiendommen, jf punkt A, må du krysse av for delte alternatjvet i felt 19. Du kan gi nærmere opplysninger om bakgrunnen
for hvorfor du ikke skal bosette deg på eiendommen på side 3, under "Eventuelle tillegsopplysninge/', eller vedlegge eget brev.

Gjelder søknaden en jord- eller skogbrukseiendom, skal det i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden vurderes om det er
nødvendig med delingssamtykke etter $ 12 i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om lord (iordloven). I felt 20 må det derlor opplyses om
overdrageren eier annen fast eiendom i kommunen enn den som nå overdras. Er det flere som søker konsesjon på samme
landbrukseiendom, må det opplyses om søkeme er gifr, samboere eller paÉnere i Íelt 2'l .

Fell22
Både du som erverver og overdrageren må undertegne konsesjonssøknaden. For umyndige - personer under 1 I år eller umyndiggjorte - må
vergen undertegne. Advokater kan undertegne på vegne av pa¡tene dersom fullmaK foreligger.
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VEDLEGG 4

Prisvurdering Søndre Stiksrud – Gnr. 109 Bnr. 2 i Ringerike

LMD’s rundskriv M - 3/2002 gir retningslinjer for vurdering av priser på landbrukseiendommer ved
konsesjon. For jord og skog anbefales at en nytter avkastningsverdi (bruksverdi) som
verdisettingsprinsipp, mens det for våningshus , kårbolig og driftsbygninger anbefales å benytte
kostnadsverdi, dvs nyp ris i dag for tilsvarende bygning korrigert for bl.a. alder, vedlikehold og
egnethet.

Ifølge takst fra NITO Takst er eiendommens maksverdi (høyeste konsesjonspris) skjønnsmessig satt til
kr 4 750 000, - mens avtalt kjøpesum er kr 5 500 000, - .

Av samlet markedsv erdi utgjør verdien av våningshuset og bryggerhuset kr 3 100 000, -

Tillegg for boverdi:

Største tillatte tillegg for boverdi på landbrukseiendommer er ifølge rundskriv M - 1/2010 kr.
1 500 000, - .

Søndre Stiksrud har en attraktiv beliggenhet, rimelig kort ve i til skole, butikker, idrettsanlegg og
Hønefoss sentrum. Eiendommen har gode solforhold og utsikt.

I taksten er boverdi inkludert i våningshuset, det er ikke spesifisert konkret beløp for boverdi.

Våningshus:

Er oppført i 1935 med grunnflate på 310 m2. B ygningsmassen er enkel og det er behov for
standardheving og påkrevde utbedringer.

Boligen er verdsatt til kr 2 850 000, - inkludert boverditillegg i taksten.

Bryggerhus:

Byggeår er 1935, og er en tredelt bygning med en boligdel, en bryggerdel og et vedsk jul/lager med en
g runnflate på 110 m2. Bygningen er enkel og trenger omfattende vedlikehold/rehabilitering.

Bygningen er verdsatt basert på nedskrevet gjenanskaffelsesverdi og skjønn til kr. 250 000, - .

Driftsbygning/låve:

Byggeår er 1935 for selve bygget, med noen senere påbygg. Grunnflate på ca. 500 m2. Bygningen
beskrives som stor og «tung» og er bygget for en annen tid i landbruket med et betydelig
vedlikeholdsetterslep.

Bygningen er verdsatt på egnethet og skjønn til kr. 500 000, - .

Øvrige elementer:

D et er ikke merknader til verdsetting av skog i takst fra NITO Takst.

Det er en merknad til verdsetting av jord, kommunen mener at verdien kan settes noe høyere enn kr
5000, - per dekar, i forhold til det NITO Takst har lagt til grunn .



Det er lagt til grunn en netto på kr. 214, - pr dekar, en kapitaliseringsrente på 4 % som gir faktor 25.
Dette gir en verdi på fulldyrka mark for hele eiendommen, på avrundet kr. 609 0 00, - og avrundet kr.
5 345, - pr daa .

Rettigheter i Krokskogen, som er verdsatt til kr. 100 000, -

Jakt er verdsatt til kr. 30 000, -

Beregning av høyeste konsesjonspris for Søndre Stiksrud:

Våningshus (inkludert boverdi) kr. 2 85 0 000, -

Bryggerhus kr. 250 000, -

Driftsbygning/låve kr. 500 000, -

Jord kr. 609 0 00 , -

Skog kr. 440 000, -

Rettigheter i Krokskogen kr. 100 000, -

Jakt kr. 30 000, -

Høyeste konsesjonspris kr. 4 7 7 9 0 0 0, -

Høyeste konsesjonspris som aksepteres skjønnsmessig er kr. 4 800 000, -







ADVOKATEI{E ASKILSRUD
Medlemmer av den norske advokatforening

Mot betaling av kjøpesummen og omkostninger forplikter selger seg til at landbrukseiendommen
overføres fritt for pengeheftelser.

5. Overtakelse

Mot betaling av kjøpesum og omkostninger overtar Håvard Norstrøm landbrukseiendommen.
Overtakelse forutsatt som nevnt atl<1øper får konsesjon for sitt erverv.

Landbrukseiendommen overtas i den stand den befant seg ved overtakelse. Bygningene på
landbrukseiendommen blir ik&e ytterligere rengjort og ryddet utover hvordan disse fremstod
under visning.

Risikoen for landbrukseiendommen går over på kjøper når han overtar landbrukseiendommen.
Ved overtakelse overtar kjøper således ansvar for landbrukseiendommens utgifter og mottar
eventuelle inntekter som ligger til landbrukseiendommen. Inntekter i forbindelse med utleie av

av jord i henhold til forpaktningsavtale av 29. august 2016, som forfaller til betaling den 1.

november 2017, tilfaller imidlertid i sin helhet selger.

Partene er enige om at det foretas felles befaring av landbrukseiendommen før overtakelse, og at
partene utarbeider og underskriver en overtakelsesprotokoll etter befaring.

6. Forsikring

Frem til overtakelse forplikter selger seg til å holde landbrukseiendommen sedvanemessig
forsikret.

7. Landbrukseiendommens beskaffenhet og tilstand

Håvard Norstrøm erkjenner ved sin underskrift athan har gjort seg kjent med
landbrukseiendommen, herunder bygninger, skog og jord som tilhører landbrukseiendommen

Håvard Norstrøm bekrefter videre athan har gjort seg kjent med innholdet i Salgsoppgaven

datert 1 6. august 2017 , og de bilag som føIger som vedlegg til salgsoppgaven,
herunder verditakst av landbrukseiendommen utarbeidet av takstmann Rolf Langeland og datert
3. juli 2017.

Håvard Norstrøm er kjent med at det er det søkt om en mindre grensejustering av

eiendomsgrensen mellom eiendommene gff. 109 bnr. 2 og gnr. 109 bnr. 12.

LandbruksIøsøre som befant seg på eiendommen ved visning føIger med landbrukseiendommen,
med unntak av en kano og en gressklipper.

Landbrukseiendommen selges <<som den er>> ved overtakeise, jf. avhendingslova $ 3-9. Håvard
Norstrøm erkjenner ved sin underskrift på kjøpekontrakten athan som kjøper overtar ansvaret
for eventuelle skjulte feil og/eller mangler, og at kjøper bare i begrenset utstrekning
kan påberope seg dette overfor selger.
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ADVOKATE¡{E ASKILSRUD
Medlemmer av den norske advokatforening

Landbrukseiendommen selges som en næringseiendom, og kjøper kan ikke påberope seg andre

mangelsgrunnlag enn de som følger direkte av avhendingslova $ 3-9.

Dette innebærer at landbrukseiendommen bare har en mangel i følgende tilfelle:

Når kjøper ikke har fätt opplysninger om forhold ved landbrukseiendommen som selger
kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette
gjelder likevel bare dersom man går ut îra at det har virket inn på avtalen at

opplysningene ikke bie gitt. Håvard Norstrøm er kjent med at arvingen til
landbrukseiendommen ikke har bebodd landbrukseiendommen på mange år og at

opplysninger i salgsoppgaven bygger på det som fremgår av taksten. Håvard Norstrøm er

kjent med at det ikke er innhentet særskilte opplysninger på hvorvidt det finnes pålegg fra
brann/feiervesen på landbrukseiendommen.

Når selger har gitt uriktige opplysninger om landbrukseiendommen. Det samme gjelder

dersom landbrukseiendommen ikke er i samsvar med opplysninger gitt i annonse,

salgsoppgave eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel
bare dersom man går ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt
rettet i tide.

a

o

a Når landbrukseiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å

regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Når landbrukseiendommen har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selger.

8. Opplysninger om landbrukseiendommen

Håvard Norstrøm erklærer ved sin underskrift på denne avtale at de er kjent med følgende
forhold vedrørende landbrukseiendommen:

Registreringsbetegnelse og adresse

Eierforhold
Heftelser, herunder servitutt om parkering og adkomst mv for bnr 12 som fortsatt gjelder

Tilliggende rettigheter
Grunnareal

Bebyggelsens arealer, alder og byggemåte

Ligningsverdi
Offentlige avgifter og eiendomsskatt

Forholdet til offentlige planer og konsesjonslovgivning
At det ikke foreligger Skogbruksplan av nyere dato

9. Bilag

Kjøper har fatt seg forelagt følgende dokumenter, som er å anse som en del av denne avtale;

o Salgsoppgave med bilag
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AD VOKATE N E ASKTLSRU D
Medlemmer av den norske advokatforening

Denne avtale er skrevet i 3 - tre - eksemplarer hvorav kjøper og selger beholder hvert sitt og et

eksemplar beholdes av advokat Per Engebreth Askilsrud.

Hønefoss, den 2017 Hønefoss, den 8. september 2017

Som selger: Som kjøper:

6' M
Torhild Helene Moen Solbu Håvard Norstrøm
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