
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 15.01.2018

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 15.01.2018

   Varsel om pålegg om sikring og opprydding i avløp

   Bilder fra byggeplass

   Kartskisse m byggegjerder

   Bilder avløpsanlegg

RS 1/18 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 15.01.2018

   Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 15.01.2018

RS 2/18 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 15.01.2018

   Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 15.01.2018

      Varsel om pålegg om sikring og opprydding i avløp

      Bilder fra byggeplass

      Kartskisse m byggegjerder

      Bilder avløpsanlegg

PS 1/18 Gnr/bnr 1/42 - Averøya - Oppfylling/heving av landbruksareal

   Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 04.12.2017

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

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

      1. Oversiktskart

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

      3. Status og videre framdrift (fra ansvarlig søker)

      4. Brev fra Naturvernforbundet

      5. Epost om status for arbeidet

      6. Kommentar til Fylkesmannens uttalelse og tilleggsinformasjon (fra ansvarlig søker)

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

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

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

      10. Foreløpig svar og anmodning om tilleggsinformasjon

      11. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud

      12. Svar på andmodning om tilleggsinformasjon

      13. Anmodning om uttalelse (fra Ringerike kommune)

      14. Søknad om tillatelse til tiltak

      15. Følgeskriv til søknaden

      16. Kommentar til innkomne nabomerknader

      17. Søknad om dispensasjon fra kommuneplan 100 meters beltet

      18. Kart som viser omsøkt tiltak

      19. Temarapport om naturmangfold

      20. Gjeldende kommuneplanbestemmelser for Ringerike kommune

      21. Nydyrkingstillatelse (2012)

      22. Kart som viser godkjent nydyrkingsområde

      23. Nabomerknad fra Lars Strand

      24. Nabomerknad fra Tore Olsen

      25. Nabomerknad - felles skriv fra naboer

      26. Retningslinjer for oppfylling og massedeponi

PS 2/18 0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til planprogram

   Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 04.12.2017

      Saksprotokoll - 0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til planprogram



   0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til planprogram

      Oversiktskart over Lamoen

      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.

PS 3/18 433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling

   433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling

      Oversiktskart

      Forslag til plankart

      Forslag til reguleringbestemmelser

      Planbeskrivelse

      Uttalelser oppsummert, med kommentarer

      Uttalelse, Statens Vegvesen

      Uttalelse, Fylkesmanne i Buskerud

      Uttalelse, Buskerud Fylkeskommune

      Ringerike kommune, forurensningsmyndigheten

      Ringerike kommune, VAR

      Uttalelse 1, HRA

      Uttalelse 2, HRA

      Uttalelse, Brakar

      Uttalelse, Sven Lekve

      Risiko- og sårbarhetsanalyse

      Trafikkanalyse

      Støyvurdering

      Sol- og skyggestudier

      Gjeldende reguleringsplan, 82 Ullerålområdet

      Gjeldende reguleringsplan, 155 Hovsmarka

      Gjeldende reguleringsplan, 334 Hovsmarka barnehage

PS 4/18 Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av planarbeid

   Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av planarbeid

      Oversiktskart

      Planavgrensning

      Referat fra oppstartsmøte - 437 Telegrafalleen 2 - detaljregulering

      A0.1 Situasjonsplan. korrigert 07.09.17

      Tegning -  Snitt

      Tegning - 2803 - A-20-0U-001 - Plan underetasje

      Tegning - 2803 - A-20-01-001 - Plan 1. etasje

      Tegning - 2803 - A-20-02-001 - Plan 2. etasje

      Tegning - 2803 - A-20-03-001 - Plan 3. etasje

      Tegning - 2803 - A-20-04-001 - Plan 4 etasje

      Tegning - 2803 - A-40-00-001 - Fasader

      Tegning - 2803 - A-40-00-002 - Snitt

      Gjeldende detaljregulering nr. 371

PS 5/18 Saksframlegg - Gnr/bnr 39/22 - Benterudgata 8

   Saksframlegg - Gnr/bnr 39/22 - Benterudgata 8



      Oversiktskart

      Mailkorrespondanse

      Merknader Benterudgata 8.docx

      Kommentar til svar på nabovarsel.docx

      Svar nabovarsel.pdf

      Svar på varsel støy aug 2016.png

      Utvidelse søppeldunker 2.png

      Utvidelse søppeldunker 3.png

      Utvidelse søppeldunker.png

      Varsel støy - aug 2016.png

      Varsel støy nov 2017.png

PS 6/18 Nydyrking på Sandsætra

   Nydyrking på Sandsætra

      Oversiktskart gnr 42 bnr 8

      Søknad om godkjenning av plan for nydyrking med vedlegg

      Forespørsel om uttalelse - Nydyrking

      Uttalelse til søknad om nydyrking - gnr 42 8 - Ringerike kommune.PDF

      Gnr 42 bnr 8 - Ringerike kommune - nydyrking - Uttalelse om kulturminner.PDF

      Budsjett Sandsæter.PDF

      Naturverdier i og rundt omsøkt område

      Busund N - Naturbase

      Oppstartsmelding verneprosess økologisk kompensasjon 7des17.pdf

      Oversiktskart oppstartsmelding ØK.pdf

PS 7/18 Konsesjon på Nikkelverket på Nakkerud

   Konsesjon på Nikkelverket på Nakkerud

      Oversiktskart

      Konsesjon på gnr/bnr 270/9 - Nikkelverket på Nakkerud

      Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

      Kjøpekontrakt

      Stiftelsesdokument

      Registerutskrift

      Stiftelsestilsynet registrering

      Kart gnr/bnr 270/9 - Nikkelverket på Nakkerud

      BFK- Vurdering av verneverdi i forbindelse med salg

PS 8/18 Motorferdsel i utmark, fornyelse av tillatelse, Ole Johnny Torstensrud

   Motorferdsel i utmark, fornyelse av tillatelse, Ole Johnny Torstensrud

      Oversiktskart

      Søknad om vidreføring av motorferdsel i utmark

      Kart

      Kjøreturer 2016 - 2017

PS 9/18 Dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark, opplæring i snøscooterkjøring

   Dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark, opplæring i snøscooterkjøring

      Oversiktskart

      Søknad og kart over trasé

      Tillatelse fra grunneier



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  15.01.2018  

Tid:   12:00  

 

Dagsorden/Temamøte: 

12:00 Oppmøte Rådhuset. 

12:00 – 13:00 Befaring Lamyra 

13:00 – 14:10 Befaring Averøya 

14:30 Ankomst Rådhuset 

14:30 – 15:00 Lunsj 

15:00 16:00 Pause 

16:00 Opprop og godkjenning av møteinnkalling. 

16:05 – 16:50 Orientering – Masseforvaltning v/Solveig Viste fra Akershus    

fylkeskommune. 

16:50 – 17:00 Pause 

17:00 – 17:30 Presentasjon «Hotell Ringerike» V/Solberg og Tronrud. 

17:30 – 17:35 Pause 

17:30 – 18:00 Orientering – Trafikkløsninger for nye Ullerål skole v/ Jostein 

Nybråten. 

18:00 – 18:15 Orientering – Status på kommunens oppfølging etter tilsyn på 

Bergland. 

18:15 Saksliste 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

1/18 18/101     

  Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 15.01.2018  

  

 



 

 

2/18 18/101     

  Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 15.01.2018  

  

 

1/18 14/1842     

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

 

2/18 17/2721     

  0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og 

forslag til planprogram  

  

 

3/18 17/2150     

  433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling    

 

4/18 17/3414     

  Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av 

planarbeid  

  

 

5/18 16/6423     

  Saksframlegg - Gnr/bnr 39/22 - Benterudgata 8    

 

6/18 17/1268     

  Nydyrking på Sandsætra Gnr/bnr 42/8   

 

7/18 16/6163     

  Konsesjon på Nikkelverket på Nakkerud Gnr/bnr 270/9   

 

8/18 15/10100     

  Motorferdsel i utmark, fornyelse av tillatelse, Ole Johnny 

Torstensrud  

  

 

9/18 17/4864     

  Dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark, opplæring i 

snøscooterkjøring 298/1 ved Kolledalen 

  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 05.01.2018 

Arnfinn Baksvær 

leder 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  1/18 

Side 3 av 67   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/101-2   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 15.01.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak 14/957-43 Varsel om pålegg om sikring og opprydding i avløp Gnr/bnr 163/10 m.fl. 

- Gamle Hallingdalsveien 35. tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
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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 

1/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

 

 

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. 
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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.  
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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. 

 

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 
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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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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 

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.»  
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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.   

 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

 

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 
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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. 

 

 

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 
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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. 

 

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. 
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 § 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. 

 

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.  
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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. 
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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 
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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) 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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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 

2/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

  

 

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. 
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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 



  Sak 2/18 

 

 Side 24 av 67   

 

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. 
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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. 
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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 

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. 
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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. 

 



  Sak 2/18 

 

 Side 29 av 67   

 

 

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 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/2150-12   Arkiv: L12  

 

433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler 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 følgende gjeldende reguleringsplaner: 334 Hovsmarka 

barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 

Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, som overlappes av 

ny plan, ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov 

i Hønefoss nord. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del 

av Ringerike kommunes målsetting om å være det mest spennende vekstområdet på Østlandet i 

årene som kommer. Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål skole, Hov 

ungdomsskole, barnehagens arealer ved Hovsmarkveien samt arealer for friområde og trafikk. 

Planen fremmes som en kommunal detaljregulering. Ringerike kommune, v/enhet Samfunn 

Utbygging er forslagstiller til planforslaget. 

 

Begge skoleområdene reguleres til undervisning. Dette formålet skal omfatte skolebygninger, 

idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "Kiss and ride", samt 

bussoppstillingsplasser.  Dette gir rom for den nødvendige fleksibiliteten. Detaljutforming av 

uteområder og trafikkområder knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse med 

byggesaken. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten i det vesentlige er oppfylt. Det mangler fortsatt en 

konkluderende rapport fra arkeologiske registreringer. Slik rapport skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Slik rådmannen ser det er utvidelse og oppgradering av eksisterende 

skolebygg innenfor Hønefoss by en fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet om 
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å redusere bilbasert transport. Det er også en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å 

tilrettelegge for vekst. 

 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene som vil kunne bidra til en bedre hverdag for 

skoleelever og ansatte ved skolene, i tillegg til andre som vil benytte seg av anleggene på 

fritiden. Foreslåtte tiltak vil også forbedre trafikksikkerheten i nærområdet. Rådmannen 

anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov. 

Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende vekstområdet 

på Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplanens samfunnsdel for 

2015-2030 at befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 nye beboere innen 

2030, og at 70 % av befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss-området. Ringerike 

kommune må jobbe aktivt og målrettet for å tilrettelegge for denne utviklingen. Utbygging av 

nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av dette arbeidet. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål skole, Hov ungdomsskole, 

barnehagens arealer ved Hovsmarkveien samt arealer for friområde og trafikk.  

 

Ullerål skole ligger nede på en flate i boligområdet, avgrenset av Flattumveien i vest, 

Hovsmarkveien i nord, Elling M. Solheims vei i øst og Dronning Ragnhilds vei i sør. 

 

Hov ungdomsskoleskole har en skjermet beliggenhet i sørenden av Hovsmarka, og er på grunn 

av omkringliggende skog knapt synlig fra Hovsmarkveien og bebyggelsen på flaten nedenfor. 

Det er direkte forbindelse fra skolen inn mot friområdene i Hovsmarka. 

 

Planlagt arealbruk 

Det skal bygges ny Ullerål skole på samme sted som dagens barneskole. Skolen planlegges og 

dimensjoneres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn, med velkomstklasse for inntil 40 elever 

og idrettshall i håndballstørrelse. Videre skal kulturskolen benytte arealer i skolen. 

Planen omfatter også idrettshall i håndballstørrelse i tilknytning til skolen. Hallen skal fungere 

som arena med plass til 200 sittende tilskuere. Denne skal benyttes til undervisning i 

kroppsøving og av elever i SFO-tiden. Ettermiddag og kveld skal den være tilgjengelig for 

idrettslag og nærmiljø. 

Skolens område er i tidligere reguleringsplan delt i to av en gangveg over skolegården fra 

Flattumveien til Klinikkveien. I foreliggende skisser er halve skolens område samlet i ett 

byggeområde. Forslaget til reguleringsplan gir stor frihet til plassering av bygg og anlegg. 

Dagens skolebebyggelse forutsettes revet, med unntak av den nyeste delen. 

 

I forbindelser med reguleringsplanarbeidet foreligger det ingen konkrete planer for Hov 

ungdomsskolen. Det er ikke tatt stilling til når Hov skole skal rehabiliteres/bygges ny. Det er 

derfor ikke ønskelig å planlegge skoletomten i detalj. Det er likevel hensiktsmessig å ta arealet 

med i planleggingen ettersom skolene påvirker hverandre. 
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Hov ungdomsskole har i dag 230 elever. Skolen vurderes utvidet til en 3- eller 4-parallell 

ungdomsskole. 4-parallell utgjør ca. 360 elever. I tillegg skal den tilpasses ungdommer med 

sammensatte behov og rom til elever som skal tilhøre en innføringsgruppe/gruppe for 

minoritetsspråklige elever. En ser også for seg at det skal etableres ny idrettshall ved Hov skole 

i en senere fase. Planforslaget viderefører i hovedsak rammene fra tidligere plan. 

 

Begge skoleområdene reguleres til undervisning. Dette formålet skal omfatte skolebygninger, 

idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt 

bussoppstillingsplasser. I tillegg vil noe av parkeringsbehovet bli løst på område SPP. Dette gir 

rom for den nødvendige fleksibiliteten. Detaljutforming av uteområder og trafikkområder 

knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse med byggesaken. I 

reguleringsbestemmelsene er det derfor satt krav til at det må utarbeides en utomhusplan som 

viser skolebyggene og de ulike funksjonenes utforming og plassering. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra COWI 20.12.2017.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunal detaljregulering. Ringerike kommune, v/enhet Samfunn 

Utbygging er forslagstiller til planforslaget, COWI er plankonsulent. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, 

samt i deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 

Hovsmarkveien boligfelt. 

 

Barnehageformålet i plan 334 Hovsmarka barnehage videreføres i forliggende planforslag. 

Formålets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret. 

 

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor areal regulert til offentlige bygninger og bygninger 

til allmennyttige formål i de gjeldende reguleringsplanene. Tillatt utnyttelsesgrad U=0,20 

endres ikke mye, men det benyttes andre betegnelser for utnyttelsesgrad. 

 

For plan 196 Hovsmarkveien boligfelt er det overlapp av noe veiareal som er aktuelt i 

planforslaget. 

 

Eiendomsforhold 

Eiendommene innenfor planområdet er i hovedsak kommunale. Barnehagen, gnr./bnr. 87/571, 

er privateid. 

 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 19.05.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 
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20.05.2017, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Varsel om innsigelse 

Statens Vegvesen uttaler at det må påregnes innsigelse fra dem dersom planforslaget eventuelt 

ikke skulle være i samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.  

 

Planforslaget har ikke vært til politisk behandling ved oppstart, da det i hovedsak er i tråd med 

overordnet plan. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015-

2030 er at; Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas høyde 

for at det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 10 000 flere enn i 

dag. Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70 % av befolkningsveksten skjer i 

Hønefoss-området, med sentrum som midtpunkt, og med lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), 

sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at det skal legges til rette for bygging av mange nye 

boliger i Hønefoss nord. Med nye boliger kommer behov for flere skole- og barnehageplasser. 

Ullerål og Hov skoler skal utvides for å ta imot det økte elevtallet som forventes å komme i 

denne delen av byen frem mot 2030. 

 

Kommuneplanens arealdel  

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

friområde og et lite område for bolig. Bolighuset nær Ullerål skole er revet, og boligformålet 

videreføres ikke planforslaget. I hovedtrekk er planforslaget i tråd med gjeldende, overordnet 

plan. Forslag til revidert kommuneplan-arealdel er for tiden under utarbeidelse. 

 

 

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 og formannskapet, jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

I følge naturbasen til Miljødirektoratet er det ikke registret viktige naturtyper i nærheten av 

skoletomtene. Nærmeste registrerte naturtyper som er underlagt særlig forvaltningshensyn 

ligger i tilknytning til Randselva og Begna. Det er registrert én art av stor forvaltningsinteresse 

i vegkanten nordøst for Ullerål skole. Arten liten stjernetistel er i rødlisten kategorisert som 

nær truet.  
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Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2-sidig fortaus løsning, men nøyaktig 

lokalisering er noe usikker. Det er sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet 

etter at plangrensen her ble justert. 

 

Se planbeskrivelsen for nærmere vurderinger i forhold til naturmangfoldloven. 

 

Jordlova 

Et meget lite område av nord-vestre del av felt o_BU1 (Hov ungdomsskole) er klassifisert som 

et område med meget sterke landbruksinteresser, jf. kommunens jordfaglige arealvurdering. 

Området ligger innenfor formål for offentlig bygning i gjeldende kommuneplan, dette 

videreføres i foreliggende planforslag. 

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen vil ha store samfunnsmessige, økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune 

i form av undervisningstjenester samt kostnader knyttet til selve utbyggingen. 

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

 

Alternative løsninger 

Det har ikke vært vurdert andre forslag til arealformål innenfor planområdet enn det som 

fremgår av planforslaget. Det foreslås ikke alternative vedtakspunkt. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Området er i dag benyttet til skolevirksomhet, og dette videreføres i planen. Det er derfor ikke 

snakk om ny arealbruk, men en utvidelse av dagens. Utbygging av nye skoler og utvidelse av 

eksisterende skoler er en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å tilrettelegge for vekst. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent, og 

de fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Infrastruktur 

Planforslaget legger opp til forbedring av trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister på vei 

til skolene gjennom de anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, 

forbedrede parkeringsløsninger, sykkel- og gangveier med mer.  

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Ullerål og Hov skoler ligger 

innenfor konsesjonsområdet og er allerede tilknyttet fjernvarmenettet. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

I planforslaget sikres det at dagens friområde videreføres. Arealene som reguleres til 

samferdselsareal er vegarealer omtrent som dagen situasjon. Arealene hvor skolebyggene skal 

oppføres er allerede bebygd. Det er ikke avdekket forhold som tilsier at det er fare for at 

skoleutbyggingen vil medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet. Det er registrert 

én art av stor forvaltningsinteresse i vegkanten nordøst for Ullerål skole. Arten liten 

stjernetistel er i rødlisten kategorisert som nær truet. Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom 

det bygges 2-sidig fortaus løsning, men nøyaktig lokalisering er noe usikker. Det er sannsynlig 

at forekomsten ligger like utenfor planområdet etter at plangrensen her ble justert. 
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Kulturminner 

Buskerud fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering av området. men 

Rapporten fra registreringen er ikke mottatt ennå, men det er ikke kommet signaler fra  

fylkeskommunen om at det skulle være forhold som er til hinder for utbyggingsplanene. 

Rapport må følge saken ved sluttbehandling av planforslaget. 

 

Forurensning 

Mulig forurensning fra Tyrimyra avfallsplass vil ut fra topologiske forhold mest sannsynlig 

følge bekkedraget som kommer inn nordvest i planområdet. Bekken overvåkes og det tas årlig 

prøver av vannet. Nyeste prøver fra september 2017 konkluderer med at verdier for metallene 

jern og ammonium ligger over anbefalte grenseverdier i drikkevannsforskriften, men at det ikke 

vil være farlig om man leker i og omkring de aktuelle vannområdene. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. 

Det er ikke funnet uakseptabel risiko. ROS-analysen peker likevel på forhold det må tas hensyn 

til. Dette gjelder forhold knyttet til støy og til trafikksikkerhet for gående og syklende. 

 

Støyrapporten viser at barnehagen langs Hovsmarkveien er støyutsatt. Planforslaget stiller 

derfor krav om støyskjerm. Kravet utløses hvis det skal gjøres tiltak på barnehagen som krever 

brukstillatelse. 

 

Når det gjelder skolene er Hov skole lite støyutsatt. Ullerål skole skjermes mot støy ved hjelp 

av bygningens plassering og planløsning. Nybygg vil plasseres i nordre del av tomten, slik at de 

skjermer mest mulig av utearealet mot støy. Inne i bygget vil planløsning utformes slik at 

mindre støyfølsomme arealer plasseres mot nord. 

 

I forhold til trafikksikkerhet er dagens fortaus-nettverk langs flere gater i og utenfor 

planområdet mangelfullt. For noen av veiene er det en blanding av motorkjøretøy og gående og 

dette kan gi potensielt farlige situasjoner. Planområdet for dette planforslaget finner ikke 

løsninger for hele trafikksituasjonen for myke trafikanter i Hønefoss nord, men det legges opp 

til etablering av flere fortau og noe gang- og sykkelvei innenfor planområdet. Dette forbedrer 

følgelig trafikksikkerheten i nærområdet rundt skolene. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anser at utredningsplikten i det vesentlige er oppfylt. Det mangler fortsatt en 

konkluderende rapport fra arkeologiske registreringer. Slik rapport skal foreligge til 2. 

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

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Slik rådmannen ser det er utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg innenfor 

Hønefoss by en fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet om å redusere 

bilbasert transport. Det er også en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å tilrettelegge 

for vekst. 

 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene som vil kunne bidra til en bedre hverdag for 

skoleelever og ansatte ved skolene, i tillegg til andre som vil benytte seg av anleggene på 

fritiden. Foreslåtte tiltak vil også forbedre trafikksikkerheten i nærområdet. 
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For mer inngående informasjon om de ulike temaene vises det til vedlagte planbeskrivelse. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

6. Uttalelse, Statens Vegvesen 

7. Uttalelse, Fylkesmannen i Buskerud 

8. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

9. Uttalelse, Ringerike kommune Forurensings-myndigheten 

10. Uttalelse, Ringerike kommune VAR  

11. Uttalelse 1, Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

12. Uttalelse 2, Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

13. Uttalelse, Brakar AS 

14. Uttalelse, Sven Lekve 

15. ROS-analyse 

16. Trafikkanalyse 

17. Støyvurdering 

18. Sol/skygge-studier 

19. Gjeldende reguleringsplan 82 Ullerålområdet 

20. Gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka 

21. Gjeldende reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage 

 

 

 Ringerike kommune, 21.12.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder, Miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/3414-7   Arkiv: PLN 999  

 

Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av planarbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av nr. 437 detaljregulering for Telegrafalléen 2 (jf. 

pbl § 12-8). 

 

 

Sammendrag 

Lafton Eiendom fremmer forslag til detaljregulering for Telegrafalléen 2. Bebyggelsen innenfor 

felt BKB1 ønskes påbygget med hhv. 1 og 2 etasjer for leiligheter. Felt BKB 1 er i dag regulert 

til forretning/ kontor/ tjenesteyting. Planområdet ligger innenfor planavgrensningen til 

områderegulering for Hønefoss (plan nr. 431), hvor planarbeid pågår (og skal etter planen 

sluttbehandles på nyåret 2020). 

 

Planinitiativet for Telegrafalléen 2 innebærer påbygg med boliger på eksisterende bebyggelse 

regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det ikke 

vil være igjen areal på bakkeplan som kan brukes til trygt lekeareal eller uteoppholdsareal med 

kvalitet. I områdereguleringen for Hønefoss vil det søkes løsninger for å ivareta behov for 

uteopphold/rekreasjon på større arealer som vil være felles for flere utbyggingstomter/flere 

kvartaler, og også hvilke parkeringsstrategier som kan være aktuelle for byen Hønefoss 

(trafikksystem/redusert transportbehov).  

 

Ved å avvente områdereguleringen så vil det for Telegrafalléen 2 sin del gjøre eiendommen 

mer egnet for boliger, ved at deler av dagens parkeringsarealer kan transformeres til lek og 

samvær nær bolig, og som bedre kan skjermes fra trafikk og forurensning og få bedre tilgang 

på sol. 

 

Det vises også til at desto flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de 

overordnede grepene er på plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt trafikk vil også 

genereres før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten.  

 

På denne bakgrunn er rådmannens anbefaling at oppstart av arbeid med detaljregulering for 

Telegrafalléen 2 avventer slik at den kan utformes og behandles i henhold til føringer som blir 

gitt i områdereguleringen. 
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Innledning / bakgrunn 

Det ble den 5.10.2017 avholdt oppstartsmøte med Lafton Eiendom AS vedrørende ordinær 

endring av reguleringsplan for Telegrafalléen 2 (plan nr. 371) (jf. vedlagt referat fra 

oppstartsmøtet og oversiktskart). 

 

Oppstartsmøte ble bestilt fordi bebyggelsen innenfor felt BKB1 ønskes påbygget med hhv. 1 og 

2 etasjer for leiligheter (jf. vedlagte snitt).  

 

En innføring av boligformål innenfor felt BKB1 må behandles som en ordinær endring av 

gjeldende regulering, endringen er for omfattende til å behandles som en mindre endring (jf. 

lovkommentaren til plan- og bygningslovens kapittel 12 § 12-14).  

 

I gjeldende reguleringsplan er felt BKB 1 regulert til forretning/ kontor/ tjenesteyting.  

  

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Dagens bruk i eksisterende bygg er blant annet forretninger, fysioterapi, Lafton Eiendom AS 

mm. Bygget er i 2-3 etasjer derav en underetasje. Utearealene er i bruk til parkering, renovasjon 

og atkomstvei til naboblokka (leiligheter med adresse Telegrafalléen 2A) og består av asfalterte 

flater.  

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i detaljregulering nr. 371 Telegrafalléen 2 vedtatt av KS 

30.4.2015 (sak 63/15) (vedlagt).   

 

Planområdet består av to eiendommer:  

o gnr. 45 bnr. 38 - felt BKB1   

o gnr. 45 bnr. 359 - felt BBB1 

 

Eiendommen hvor det ønskes innført boligformål er gnr. 45 bnr. 38 (blant annet felt BKB1 i 

planen). Den er regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. Tillatt utnyttelsesgrad er maks. 

3800 m2 BRA og maksimal gesimshøyde er kote +95.  

 

Den andre eiendommen i planen er gnr. 45 bnr. 359 (blant annet felt BBB1), som er regulert til 

bolig – blokkbebyggelse (adresse Telegrafalléen 2A). 

 

Reguleringsplanen består ellers av felles vei (avkjørsel), parkering og renovasjonsanlegg.  

 

Felt BBB1 har tinglyst rett til avkjørsel over felt BKB 1. 

 

Planinitiativet 

Bebyggelsen innenfor felt BKB1 ønskes påbygget med hhv. 1 og 2 etasjer for leiligheter (ca. 

16 leiligheter) (jf. vedlagte illustrasjoner). 

 

Med hensyn til etablering av boliger på denne eiendommen er det knapt med arealer, og en 

konflikt mellom behov for parkeringsareal og uteoppholdsareal. Plassering av areal for 

lekeplass, for de minste, og samvær bør løses nær boligene og plasseres på bakkeplan.  
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Utearealene innenfor eiendommen (gnr. 45 bnr. 38) er i bruk til parkering og renovasjon og 

består i sin helhet av asfalterte flater. Parkeringskravet i kommunens parkeringsforskrift kan 

tilfredsstilles også dersom dagens bebyggelse bygges på med leiligheter. Utearealene vil for 

øvrig så å si i sin helhet måtte benyttes til parkering og avkjørsel.  

 

Tilgjengelig og lite areal mot Holmboes gate (4 biloppstillingsplasser markert med grønn farge 

på situasjonsplanen) egner seg ikke til lekeareal, da tilgangen til arealet er via parkeringsplassen 

– arealet kan derfor ikke trafikksikres. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen vil eventuelt fremmes som en privat detaljregulering. Forslagsstiller er Lafton Eiendom 

AS. 

 

Et eventuelt planforslag vil måtte omfatte hele gjeldende detaljregulering nr. 371 Telegrafalléen 

2 (jf. vedlagt plankart). Det forutsettes en rekke endringer av plankart og bestemmelser i hele 

planområdet.  

 

Utredningsbehov framgår av referat fra oppstartsmøte (vedlagt). Sentrale temaer er bokvalitet/ 

helse (planområdet er utsatt for trafikkstøy og –forurensning), lek/uteopphold, og nærvirkning 

og sol- og skygge (konsekvenser av høyden på blokkene internt i planområdene og for 

naboeiendommene. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 45/38 (hjemmelshaver Lafton Eiendom AS) og 

gnr/bnr 45/359 (Sameiet Telegrafalléen 2A).  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er at Hønefoss skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er at innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike 

kommune og vi skal planlegge for 70 prosent av befolkningsveksten i Hønefoss-området. 

Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.  

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsområde.  

Planinitiativet er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

Planer under arbeid i området 

Områderegulering for Hønefoss (plan nr. 431) 

Planområdet ligger innenfor planavgrensningen for områderegulering for Hønefoss (plan nr. 

431), hvor planarbeid pågår.  

 

Overordnede mål for områdereguleringen er at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal bli et grunnlag for å skape en 

fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp, og vekst i persontransport skal tas 

av kollektiv, sykkel og gange. 
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Gjennom områdereguleringen skal det tilrettelegges for styrking av sentrum gjennom fortetting 

med boliger og arbeidsplasser, for å bygge opp under de store samferdselsinvesteringene som 

kommer og i samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Fortetting med boliger innenfor Telegrafalleen 2 er i samsvar med vekstmålet.  

  

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det med 

områdereguleringen sikres gode overordnede grep og andre føringer for å ivareta eksisterende 

og nye kvaliteter i byområdet. 

 

Viktige overordnede strategiske grep i områdereguleringen som må ses i sammenheng med 

planinitiativet for Telegrafalléen 2 er knyttet til pågående utredninger (deriblant 

parkeringsstrategi) som vil peke på virkemidler for å oppnå målet om nullvekst i 

personbiltrafikken, dessuten til sambruksløsninger for uteopphold/rekreasjon. 

 

Desto flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de overordnede grepene er på 

plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt trafikk genereres før vi har iverksatt grep for 

å redusere trafikkveksten. 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

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

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

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

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

 

Kommunen skal senest like etter oppstartsmøtet beslutte om planinitiativ skal stoppes (jf. plan- 

og bygningsloven § 12-8). I Ringerike kommune er slike beslutninger ikke delegert til 

rådmannen (jf. gjeldende delegasjonsreglement). I oppstartsmøtet for planinitiativet varslet 

kommunen forslagsstiller at det er usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales på dette 

tidspunktet, og at det vil fremmes en politisk oppstartsak.  

 

Bakgrunnen for at rådmannen foreslår at oppstart av planarbeid bør avvente, er redegjort for 

under eget punkt Rådmannens vurdering. Hjemmel til å stoppe planforslaget er § 12-8 2. ledd 

(«Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 

initiativet skal stoppes.») 

 

Denne saken gjelder planoppstart for et areal innenfor planavgrensningen til pågående 

planarbeid med områderegulering for Hønefoss og anses til dels som prinsipiell.  Oppstartsaken 

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

formannskapet, som styringsgruppe for områderegulering Hønefoss, (jf. gjeldende 

delegasjonsreglement).  

 

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

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

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kan ikke forslagsstilleren foreta varsling og 

kunngjøring etter tredje ledd før kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren 

har mottatt skriftlig underretning.  
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Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Samfunnsdelen  

Fortetting med boliger i Hønefoss sentrum er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, hvor 

det er et ambisiøst vekstmål om 40 000 innbyggere i Ringerike kommune innen 2030. 70 % av 

denne veksten skal komme i Hønefoss-området. Hønefoss skal være attraktiv som bosted, 

handelsby og regionhovedstad.  

Denne strategien vil være med på å oppfylle samfunnsdelens mål om redusert transportbehov 

ved at et høyere antall innbyggere får gangavstand til daglige gjøremål.  

 

Planinitiativet for Telegrafalléen 2 (fortetting med boliger) er i samsvar med vekstmålet. 

 

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

gjennom blant annet å være best for barn. 

  

I Telegrafalléen 2 er utearealene i bruk til parkering, renovasjon og atkomstvei til naboblokka 

(leiligheter, adresse Telegrafalléen 2A) og er i sin helhet asfalterte. Ved innføring av boliger på 

denne eiendommen vil hensynet til bokvalitet være et viktig tema. 

Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det ikke vil være igjen areal på bakkeplan som kan 

brukes til trygt lekeareal eller uteoppholdsareal med kvalitet. 

 

Områderegulering for Hønefoss  

Planområdet ligger innenfor planavgrensningen for områderegulering for Hønefoss (plan nr. 

431), hvor planarbeid pågår.  

 

Overordnede mål for områdereguleringen er at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal bli et grunnlag for å skape en 

fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp, og vekst i persontransport skal tas 

av kollektiv, sykkel og gange.  

 

Gjennom områdereguleringen skal det tilrettelegges for styrking av sentrum gjennom fortetting 

med boliger og arbeidsplasser, for å bygge opp under de store samferdselsinvesteringene som 

kommer og i samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det med 

områdereguleringen sikres gode overordnede grep og andre føringer for å ivareta eksisterende 

og nye kvaliteter i byområdet. Det er avgjørende for den videre utviklingen av Hønefoss at den 

overordnete områdereguleringen blir et langsiktig strategisk verktøy, for å oppnå målene i 

samfunnsdelen. 

 

Det er viktig at vi gjennom områdereguleringen, og gjennomføringen av denne, sikrer at videre 

bygging og fortetting skjer i samsvar med overordnede mål, og at byen blir attraktiv og trivelig 

for alle. Ikke bare bør byen være universelt utformet, men den bør fungere for barn. En by som 
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fungerer for barn fungerer for alle. Det er nå med områdereguleringen, og før byen fortettes 

mer, at vi har den beste muligheten for å tilrettelegge for dette.  

 

Planinitiativet innebærer påbygg med boliger på eksisterende bebyggelse regulert til 

forretning/kontor/tjenesteyting. Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det ikke vil være 

igjen areal på bakkeplan som kan brukes til trygt lekeareal eller uteoppholdsareal med kvalitet. 

 

Viktige overordnede strategiske grep i områdereguleringen som må ses i sammenheng med 

planinitiativet for Telegrafalléen 2 er knyttet til sambruksløsninger for uteopphold/rekreasjon 

og pågående arbeid med parkeringsstrategi (trafikksystem/ redusert transportbehov). 

  

Hønefoss skal være attraktivt som bosted og det skal være trivelig. I dette ligger at vi må 

tilrettelegge for gode løsninger for uteopphold og rekreasjon  

 

I områdereguleringen vil det søkes løsninger for å ivareta behov for uteopphold/rekreasjon på 

større arealer som vil være felles for flere utbyggingstomter/ flere kvartaler. Slik kan man 

oppnå uteoppholdsarealer med høyere kvalitet (ikke trange og skyggefulle) enn dersom hver 

enkelt utbygger må løse kravet på egen eiendom. Dette vil dessuten kunne gi muligheter før 

noe høyere utnyttelse i de enkelte kvartalene. Lekeareal for små barn bør likevel løses nær 

bolig. Dette vil gjøre Hønefoss mer attraktivt som bosted.  

 

Nullvekstmålet i personbiltrafikken legges til grunn for områdereguleringen, som må ses i 

sammenheng med målet om bærekraft og mulighet for en etterfølgende utviklingsavtale med 

staten. Viktige utredninger skal gjennomføres når det gjelder parkeringsstrategi, som vil peke 

på virkemidler for å oppnå målet om nullvekst i personbiltrafikken. Dette vil kunne omfatte 

strengere parkeringsnorm, reduksjon av mengde overflateparkering (transformasjon), 

parkeringsavgift og sambruksløsninger for parkering. For Telegrafalléen 2 sin del vil det 

resultere i strengere parkeringsnorm og kanskje mer fleksibel parkeringsnorm ved at 

parkeringskrav kan løses et annet sted.  

 

Ovenstående vil kunne gjøre planområdet mer egnet for boliger, ved at deler av dagens 

parkeringsarealer kan transformeres til lek og samvær nær bolig, og som bedre kan skjermes 

fra trafikk og forurensning og få bedre tilgang på sol. 

 

Det vises også til at desto flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de 

overordnede grepene er på plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt trafikk genereres 

før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten. 

 

Samlet vurdering 

Planprogrammet for områdereguleringen skal legges fram for behandling og fastsettelse for 

formannskapet og kommunestyret i februar og mars. I den forbindelse vil rådmannen redegjøre 

for planlagt framdrift for områdereguleringen og for hvordan pågående planer og nye 

planinitiativ bør behandles fram til områdereguleringen er vedtatt.  

 

Planinitiativet for Telegrafalléen 2 innebærer påbygg med boliger på eksisterende bebyggelse 

regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det ikke 

vil være igjen areal på bakkeplan som kan brukes til trygt lekeareal eller uteoppholdsareal med 

kvalitet. 
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Det er avgjørende for den videre utviklingen av Hønefoss at den overordnete 

områdereguleringen blir et langsiktig strategisk verktøy, for å oppnå målene i denne og i 

kommuneplanens samfunnsdel. Videre at områdereguleringen blir førende for planinitiativ og 

planforslag innenfor planavgrensningen.  

 

Viktige overordnede strategiske grep i områdereguleringen som må ses i sammenheng med 

planinitiativet for Telegrafalléen 2 er knyttet til sambruksløsninger for uteopphold/rekreasjon 

og pågående arbeid med parkeringsstrategi (trafikksystem/ redusert transportbehov). 

 

I områdereguleringen og tilhørende utredninger, vil et sentralt tema være strategier for å oppnå 

målene om nullvekst i personbiltrafikken. Desto flere detaljreguleringer som utformes og 

behandles før de overordnede grepene er på plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt 

trafikk genereres før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten.  

 

For detaljreguleringer innenfor områdereguleringen, deriblant Telegrafalléen 2, vil ovenstående 

resultere i strengere og kanskje mer fleksibel parkeringsnorm ved at parkeringskrav kan løses 

et annet sted. Dette vil kunne gjøre planområdet mer egnet for boliger, ved at deler av dagens 

parkeringsarealer kan transformeres til lek og samvær nær bolig, og som bedre kan skjermes 

fra trafikk og forurensning og få bedre tilgang på sol.  

 

I områdereguleringen vil det søkes løsninger for å ivareta behov for uteopphold/rekreasjon på 

større arealer som vil være felles for flere utbyggingstomter/ flere kvartaler. Dette for at 

Hønefoss skal bli et attraktivt bosted. Lekeareal for små barn bør likevel løses nær bolig.  

 

Områdereguleringen for Hønefoss skal knytte sammen eksisterende offentlige rom, parker og 

blågrønne strukturer, og sikre plangrunnlag for å etablere nye når byen fortettes. For at 

Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må eksisterende kvaliteter 

ivaretas og nye sikres, som gir bokvaliteter og gjør byen rustet til en sterk konkurranse om 

befolkningsvekst. Det er nå med områdereguleringen, og før byen fortettes mer, at vi har den 

beste muligheten for å tilrettelegge for at byen blir god for alle. 

 

Områdereguleringen skal fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss og vil ha 

klare føringer som vil muliggjøre en effektiv behandling av private detaljreguleringer. 

 

Den foreslåtte framdriftsplanen i planprogram til fastsetting antyder vedtak av 

områdereguleringen på nyåret 2020. 

 

På denne bakgrunn er rådmannens anbefaling at oppstart av arbeid med detaljregulering for 

Telegrafalléen 2 avventer slik at den kan utformes og behandles i henhold til føringer som blir 

gitt i områdereguleringen. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Kart med planavgrensning 

3. Referat fra oppstartsmøte 

4. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

5. Gjeldende detaljregulering (nr. 371) for Telegrafalléen 2.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 2.1.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

saksbehandler: Linda Nethus 
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Arkivsaksnr.: 16/6423-14   Arkiv: GNR 39/22  

 

Saksframlegg - Gnr/bnr 39/22 - Benterudgata 8  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at vilkårene for å godkjenne 

bruksendring er oppfylt.  

 

2. Søknad om bruksendring etter plan- og bygningsloven § 20-1 litra c og d, jfr. plan- og 

bygningsloven § 20-2, godkjennes i prinsippet. 

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang.   

 

 

  

 

Utskrift sendes 

Fredrik Margido, Rausjøveien 22 C, 1404 SIGGERUD. 

Per Moe, Benterudgata 6, 3511 HØNEFOSS. 

Anita og Elling Hella Voje Heieren, Benterudgata 10, 3511 HØNEFOSS. 

 

 

 

 

 

Sammendrag 

Byggesaksavdelingen ved Ringerike kommune har mottatt flere bekymringsmeldinger 

vedrørende opparbeidelse av hybler i underetasjen på gnr/bnr 39/22. Det utførte tiltaket på 

gnr/bnr 39/22 var ikke omsøkt, det ble derfor opprettet en oppfølgingssak. 

 

Byggesaksavdelingen ved Ringerike kommune sendte brev til hjemmelshaver datert 

19.05.2017, det ble i brevet bedt om en redegjørelse for de utførte arbeidene.  Det ble i brevet 
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også redegjort for at dersom tiltak uten nødvendig tillatelse er utført gis det anledning til å søke 

om tillatelse i etterhånd.  

 

Søknad om tillatelse til bruksendring ble mottatt 24.10.2017, komplett søknad med 

kommentarer til nabomerknader ble mottatt 23.11.2017. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er mottatt bekymringsmeldinger fra gnr/bnr 39/48 og 39/21. (Se vedlegg nr. 1). 

 

Per Moe – gnr/bnr 39/48: 

Det klages på «utbygging av kjeller med flere utleieenheter og ikke antall boenheter». Det 

hevdes at eneboligen er omgjort til 10 hybler. Det fremgår også at det er påbegynt arbeid med 

en lyssjakt som ikke er sikret, lyssjakten er trolig anlagt på offentlig grunn. 

 

Videre fremgår det at hjemmelshaver av gnr/bnr 39/48 er bekymret for manglende 

parkeringsplasser samt tilstrekkelig rømningsvei fra annen etasje, dersom søknaden om 

bruksendring godkjennes.  

 

 

Anita og Elling Hella Voje Heieren – gnr/bnr 39/21: 

Det er i hovedsak tre momenter som fremgår av denne merknaden. 

 

1. Ufullstendig informasjon 

Det hevdes at informasjonen i nabovarselet er ufullstendig. Av nabovarslet fremgår det 

at kjellerrom skal inneholde to soverom og en gang. Av merknaden følger det at 

underetasjen også inneholder bad. Det vises også til at det er foretatt andre endringer 

innad i boligen som etter naboens skjønn vurderes å være søknadspliktige.  

 

Av merknaden følger det også at naboen er skeptisk til ivaretagelsen av sikkerhet da 

boligen til tider rommer mange mennesker. Det fremgår også at det skal opparbeides en 

lyssjakt, i dag er det imidlertid fortsatt et jordhull uten sikring og drenering.   

 

2. Antall leietakere og søppel  

Det hevdes at boligen leies ut til 11 forskjellige studenter. Det fremgår at utleie av bolig 

til så mange forskjellige studenter medfører en rekke ulemper. Leietakerne har venner 

på besøk noe som resulterer i at det blir mange mennesker i huset, det hevdes at det til 

tider er 50-100 personer i boligen.   

 

Det organiseres fester noe som resulterer i mye støy og lite fint ordbruk. Av merknaden 

fremgår det også at utleie til så mange mennesker medfører store mengder søppel som 

flyter på fortauet og inn på naboers eiendom. Søppelet forringer boligområdet og 

resulterer i rotteplager.  

 

 

3. Parkering 

Av merknaden fremgår det at alle leietakerne parkerer langs Benterudgata, da det ikke 

er opparbeidet parkering på tomten. Parkeringen foregår ikke på bare foran eiendom 

gnr/bnr 39/22, men også foran nabotomtene. Når det er besøk er det enda flere biler. 
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Det fremgår også av merknaden at det i henhold til kommunens plan for parkering skal 

opparbeides parkeringsplass for beboere ved utleie.   

 

 

Kommunens oppfølgning av saken: 

Det ble på bakgrunn av innsendte merknader opprettet en oppfølgingssak. Det er i denne saken 

blitt byttet saksbehandler etter at saken ble opprettet. Det ble sendt brev til hjemmelshaver 

datert 19.05.2017, hvor det ble bedt om en skriftlig redegjørelse for de utførte arbeidene. I 

redegjørelsen ble hjemmelshaveren oppmerksom på at de utførte tiltakene er søknadspliktige. 

Hjemmelshaver ble bedt om å sende en komplett søknad om bruksendring. 

 

 

Kommentarer til nabomerknader: 

Komplett søknad om bruksendring med kommentarer til nabomerknader ble mottatt 

23.11.2017.  

 

1. Ufullstendig informasjon 

Av tiltakshavers kommentar til nabomerknadene fremgår det at naboer kun har krav på 

fasadetegninger og ikke plantegninger.  

 

2. Antall leietakere og søppel 

Hjemmelshaver stiller seg skeptisk til hvordan naboene kan estimere antall mennesker 

som kommer på besøk. Hjemmelshaver påpeker at han er kjent med at det har vært to 

anledninger med mye støy, fadderuke i august og fest i oktober. Hjemmelshaver 

beklager dette og opplyser at naboene er varslet ved begge anledninger.  

 

Det er bestilt større søppelbøtter som skal løse problemet med søppel. 

 

3. Parkering 

Av tiltakshavers kommentarer fremgår det at det kun er 3 beboere i gnr/bnr 39/22 som 

har bil. Det vises til at det er andre som parkerer i Benterudgata trolig i arbeidstiden, da 

parkeringsplassen ved rådhuset fort blir full. Gnr/bnr 39/22 har både garasje og 

biloppstillingsplass.  

 

4. Rømningsvei 

Av kommentarene fremgår det at arbeidet med lyssjakten skal ferdigstilles og sikres. 

Det nevnes at vinduene som er satt inn er 100x60 cm, og innadslående. Tiltakshaver 

påpeker at størrelsen på vinduet tilfredsstiller kravene om tilstrekkelig rømningsvei 

etter byggeteknisk forskrift. I annen etasje er det en brannstige fra begge rom.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 15 «Norderhov 

byggebeltes sørlige og vestlige deler», vedtatt 25.09.1947. Reguleringsplanen er av eldre dato, 

bestemmelsene vurderes å være upresise og mangelfulle. Gjeldende kommuneplan gjelder 

derfor foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen.  
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Kommuneplanen § 1.1 for boligområder kommer til anvendelse, hvor det tillates enebolig med 

65 m² bileilighet. Det foreligger ingen bestemmelser i kommuneplanen for boligområder som 

regulerer bruksendring. Det foreligger heller ingen bestemmelser som spesifikt regulerer 

bruksendring i reguleringsplanen.  

 

 

Juridiske forhold  

Av byggesaksforskriften SAK10 § 2-1 litra a, følger det at bruksendring er søknadspliktig dersom 

byggverk eller deler av byggverk tas i bruk til, eller blir tilrettelagt for annen bruk enn det som 

følger av tillatelser eller lovlig etablert bruk.  

 

Det kreves søknad om tillatelse for bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, 

jfr. SAK10 § 3-1 litra c. Fasadeendring er også søknadspliktig jfr. plan- og bygningsloven § 20-1 

litra c.  

 

De utførte tiltakene i denne saken vurderes å være søknadspliktige. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

I byggesaksmappen for gnr/bnr 39/22 foreligger det imidlertid flere ferdigbehandlede gamle 

byggesaker.  

 

 

Økonomiske forhold 

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

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

36 første ledd.  

 

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

Det tas saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer som inntekt til kommunen. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det er etter rådmannens vurdering ikke behov for ytterligere informasjon eller høring for å 

fatte et vedtak i denne saken.   
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Alternative løsninger 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan ha prinsipiell betydning ved at saken vil kunne danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om bruksendring kan godkjennes i tilsvarende saker.  

 

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

likebehandlingsprinsippet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Fra 1. januar 2016 ble det innført nye regler ved omgjøring av tilleggsdel til hoveddel, typisk 

omgjøring av kjeller til oppholdsrom. Formålet med endringen var å gjøre det enklere og 

billigere å tilpasse boligen sin til utleie eller egne behov.  

 

Kravene til sikkerhet er ikke endret, men kommunen skal ikke lenger vurdere om det f.eks. er 

høyt nok under taket, om utsikten er god nok, om planløsningen er god og liknende. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet presiserer at forenklingen vil kunne gi flere 

utleieboliger, noe som vil gjøre det lettere for studenter og andre å finne et sted å bo. Vedlagt 

følger link til kommunal- og moderniseringsdepartementets uttalelse. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-a-bygge-om-og-leie-ut-egen-bolig-fra-

nyttar/id2465552/  

 

 

1. Ufullstendig informasjon 

Det hevdes at nabovarslingen etter plan- og bygningsloven § 21-3 er ufullstendig.  

Formålet med nabovarsel er at naboene skal kunne orienteres om de planlagte 

arbeidene, og evt. komme med merknader dersom arbeidene berører naboers interesser 

negativt. 

 

Hjemmelshaver av en enebolig kan i utgangspunktet endre planløsningen uten å søke. 

Det foreligger riktignok enkelte unntak slik som at brannvegger ikke skal endres uten 

søknad og liknende, det forutsettes at det ikke er gjort slike endringer da dette ikke 

fremgår av innsendt dokumentasjon.  

 

Rådmannen kan ikke se at naboene er berettiget til plantegningene for gnr/bnr 39/22 da 

naboenes interesser ikke berøres av den interne planløsningen i boligen, jfr. plan- og 

bygningsloven § 21-3 andre ledd.  
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2. Antall leietakere og søppel 

Byggesaksavdelingen ved Ringerike kommune har ikke myndighet til å regulere eller 

begrense antall mennesker som kommer på besøk i gnr/bnr 39/22.  

 

Ringerike kommune har ingen vedtekter eller forskrifter som legger føringer på 

hvorledes boliger kan leies ut. Det nevnes at byggesaksavdelingen blant annet på 

bakgrunn av dette ikke har myndighet til å begrense antall leietakere.  

 

At det er bestilt større søppelbøtter er etter rådmannens vurdering ett positivt tiltak mot 

forsøpling på eiendommen gnr/bnr 39/22.  

 

 

3. Parkering 

At det er tilstrekkelig parkeringsmuligheter på eiendom gnr/bnr 39/22 tilfredsstiller 

kravene om parkeringsplasser. Det nevnes at det ikke foreligger noe forbud mot 

parkering på Benterudgaten i dag.  

 

 

Etter rådmannens vurdering er det viktig å presisere at avslag på søknad om bruksendring må 

kunne hjemles. Det må altså foreligge hjemmel i lov, forskrift, reguleringsplan, kommuneplan, 

retningslinjer eller liknende jfr. alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Rådmannen kan 

ikke se at det ville være naturlig å nedlegge ett byggeforbud jfr. plan- og bygningsloven § 13-1.   

 

Dersom det ikke foreligger hjemmel til å avslå søknaden, skal søknaden godkjennes. Dette er i 

samsvar med direktoratets veiledning for bruksendring. (se vedlagt link). https://dibk.no/bygge-

selv/bruksendring-i-boliger---sporsmal-og-svar/. Til orientering nevnes det at en ikke må søkes 

for å leie ut så lenge rommene du skal leie ut er godkjent til det du leier dem ut som.  

 

Av dokumentene i byggemappen for gnr/bnr 39/22 anser rådmannen at bygningen er en 

enebolig. Det er ikke søkt om endring for økning av antall boenheter. Det nevnes også at det 

ikke er søkt om dispensasjon fra byggeteknisk forskrift. Rådmannen presiserer at tiltakshaver 

har ansvaret for blant annet prosjektering, bygningsmyndighetene har ikke kontrollansvar.  

 

Etter rådmannens vurdering foreligger det etter dette ikke hjemmelsgrunnlag for å avslå 

søknaden om bruksendring.  

 

Det nevnes at det av nabomerknaden fremgår at lyssjakten trolig er opparbeidet på kommunal 

grunn. Dette momentet er ikke blitt kommentert av hjemmelshaver for eiendom gnr/bnr 39/22. 

Kommunens kartgrunnlag angir ikke koordinatfestede grenser, dette kan tyde på at grensene 

for eiendom gnr/bnr 39/22 er usikre. Rådmannen presiserer at dersom lyssjaktene er plassert på 

kommunal grunn må dette avklares med kommunens avdeling for eiendomsforvaltning, det er i 

slike tilfeller hensiktsmessig med en skriftlig avtale. Ved en eventuell godkjennelse av søknaden 

om bruksendring vil det tas forbehold om at ovennevnte punkt er avklart.  

 

Etter en samlet vurdering mener rådmannen at søknaden om bruksendring bør godkjennes. 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 
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2. Merknad gnr/bnr 39/48, mailkorrespondanse 

3. Merknad gnr/bnr 39/21 

4. Kommentarer til merknader 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 
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Arkivsaksnr.: 17/1268-6   Arkiv: GNR 42/8  

 

Nydyrking på Sandsætra Gnr/bnr 42/8 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener at omsøkt nydyrking på eiendommen 

Sandsætra, gnr. 42 bnr. 8 vil ha vesentlige negative innvirkninger på sjeldne og svært viktige 

naturverdier. Med hjemmel i Nydyrkingsforskriften avslås søknaden om godkjenning av plan 

for nydyrking. 

 

  

Sammendrag 

På eiendommen Sandsætra, gnr. 42 bnr. 8, søkes det om oppdyrking av ca. 50 dekar 

høybonitetsskog. Søknader om nydyrking behandles etter nydyrkingsforskriften, og det skal 

legges særlig vekt på hensynet til natur- og kulturlandskapsverdiene På bakgrunn av at omsøkt 

areal består av en nasjonalt viktig og sjelden naturtype med mange registrerte funn av 

rødlistearter, kan ikke søknaden om godkjenning av plan for nydyrking godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Eiendommen Sandsætra, gnr. 42 bnr. 2, eies av Ingrid Sandsæter, men forpaktes av Anders 

Strande. Strande eier og driver også eiendommen Braak, gnr. 7 bnr. 1. I tillegg til eiendommen 

Sandsætra ved Busund, eier og leier han jordbruksarealer på bl.a. Steinssletta og på Mælingen, 

og produserer korn og poteter på til sammen 995 dekar. Strande er en av grunneierne som vil 

bli berørt av Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 (FRE16). 

 

Anders Strande fremmet 15.03.2017 en søknad om nydyrking på eiendommen Sandsætra på 

vegne av eier Ingrid Sandsæter (vedlegg 1). Det er eier som står oppført som søker, men det er 

Strande som har utarbeidet søknaden og som har hatt kontakt med landbrukskontoret 

angående arealet. 

 

Alle søknader om nydyrking skal behandles etter nydyrkingsforskriften, hvis formål er å sikre 

at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Alle saker skal 

sendes på høring til fylkeskommunen som kulturminnemyndighet, samt til Fylkesmannen hvis 

tiltaket kan berøre vesentlige miljøverdier. 

 

FRE16 skal kompensere for viktige naturverdier som går tapt som følge av vei og bane, og det 

har vært gjennomført en kartlegging av mulige arealer som kan benyttes til økologisk 
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kompensasjon. Omsøkt nydyrkingsareal er ett av områdene som er kartlagt. Det er fremdeles 

ikke avklart hvilke områder som vil inngå i en plan for økologisk kompensasjon for FRE16, 

men Fylkesmannen i Buskerud har den 07.12.2017 sendt ut melding om oppstart av 

verneprosess hvor omsøkt areal inngår (vedlegg 9 og 10). 

 

I Gårdskart er eiendommen Sandsætra oppført med et totalareal på 424 dekar, hvorav 252 

dekar fulldyrka mark og 76 dekar produktiv skog. 

 

Beskrivelse av saken 

Det søkes om nydyrking av et areal på ca. 50 dekar på eiendommen Sandsætra. Arealet er i 

følge Gårdskart klassifisert som dyrkbar høybonitetsskog. Omsøkt areal ligger inntil fulldyrka 

mark i vest, men på grunn av nivåforskjeller vil det ikke være tilknytning mellom arealene. 

Busundveien går langsmed arealet mot nord/nordvest, Busund sandtak ligger mot sørvest, og 

Storelva ligger mot sør. 

 

Hele det omsøkte arealet består av svært viktig naturtype (A-verdi) – gammel granskog, og har 

følgende områdebeskrivelse: «Lokaliteten har meget store naturverdier, særlig knyttet til 

naturskogskvalitetene. Så gammel gran- og furuskog med mye læger og god kontinuitet i død 

ved, beliggende på breelvslette i lavlandet og på høy bonitet (rik sandbarskog), og med så rik 

vedsoppfunga, er svært sjeldent. Dette gjenspeiles i et meget rikt artsmangfold, og hittil er det 

påvist 9 rødlistearter (1 EN, 3 VU, 5 NT, ihht. Rødliste for arter 2015), og en god del flere 

finnes utvilsomt. Tross en del småhogster er lokaliteten å betrakte som tilnærmet unik i 

Norge, og er vurdert som klart svært viktig (verdi A).» (Se vedlegg 8). 

Området grenser til Storelva og Sandsætra, begge med A- verdi naturtype kroksjøer, 

flomdammer og meandrerende elveparti, og Busund sandtak – A-verdi naturtype 

erstatningsbiotoper på berg og åpen jord. Det er funnet svært mange rødlistearter både i og 

rundt omsøkt nydyrkingsareal. Kart med oversikt over naturverdier finnes i vedlegg 7. 

 

Saken ble oversendt Fylkesmannen i Buskerud og fylkeskommunen i Buskerud for uttalelse 

den 27.04.2017 (vedlegg 2). Fylkesmannen sier i sin uttalelse av 14.06.2017 at saken kan ha 

vesentlige konsekvenser for nasjonale og regionale miljøinteresser, og at ulempene ved 

nydyrking er større enn de landbruksmessige fordelene (vedlegg 4). Fylkeskommunen uttaler i 

brev av 14.06.2017 (mottatt medio august) at de ønsker å utføre arkeologiske undersøkelser 

hvis det er aktuelt å godkjenne nydyrkingssøknaden. De har budsjettert kostnadene for 

arkeologisk registrering av området (vedlegg 5 og 6).  

 

Før landbrukskontoret kunne behandle saken videre ble det i omsøkt areal utført hogst, og tatt 

ut ca. 500 kubikk rundtømmer. Dette utløste en ny sak i forhold til om hogsten var i strid med 

skogbrukslov og bærekraftforskrift. Nydyrkingssaken ble derfor satt på vent. Saken knyttet til 

mulig ulovlig hogst er oversendt til politiet. 

 

Juridiske forhold  

Forskrift om nydyrking har som formål å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til 

natur- og kulturlandskap. Hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og 

landskapsbildet skal vektlegges. Driftsmessige gode løsninger skal også tillegges vekt.  

 

Alle nydyrkingstiltak må ha en godkjent plan for nydyrking. Det er kommunen som godkjenner 

søknader om nydyrking. Hvilke forhold som er av betydning for avgjørelsen er beskrevet i § 5: 

«Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få 
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for natur- og kulturlandskapsverdiene, jf. § 3 fjerde ledd. Ved denne vektleggingen skal det 

tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne miljøverdiene er. 

Ved avgjørelsen skal det for øvrig legges vekt på om det ut fra jordloven § 1 er ønskelig å 

styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten, og om nydyrkingstiltaket legger til rette for 

driftsmessig gode løsninger.» 

 

Behov for informasjon og høringer 

Nydyrkingsforskriften § 9 stiller krav til innhenting av nødvendige uttalelser. Regional 

kulturminnemyndighet skal alltid gis anledning til å uttale seg om nydyrkingstiltak. Hvis tiltaket 

kan berøre vesentlige miljøverdier skal også Fylkesmannen gis anledning til å uttale seg. I 

denne saken har nydyrkingsplanen blitt sendt på høring til både fylkeskommunen i Buskerud og 

Fylkesmannen i Buskerud. Begge har uttalt seg til tiltaket. 

  

Alternative løsninger 

Hvis hovedutvalget mener at det kan være aktuelt å godkjenne søknaden, kan en 

tilbakemelding til søker se slik ut:  

 

Før søknad om godkjenning av plan for nydyrking kan behandles, må området først 

gjennomgå arkeologiske undersøkelser, jf. fylkeskommunens uttalelse. I tillegg vil det være 

nødvendig med en konsekvensutredning (KU), da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få 

vesentlige virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn, jf. Fylkesmannens 

uttalelse og forskrift om konsekvensutredninger. Arkeologiske undersøkelser og 

konsekvensutredning må bekostes av tiltakshaver. Vedlagt ligger fylkeskommunens budsjett på 

arkeologiske undersøkelser. Det bes om en tilbakemelding på om budsjettet aksepteres. I 

tillegg bes det om at tiltaket og konsekvensutredningen kunngjøres, og at berørte naboer 

varsles. Utføring av arkeologiske undersøkelser og utarbeidelse av KU vil ikke automatisk 

medføre en godkjenning av tiltaket. 

 

Rådmannens vurdering 

En nydyrking av arealet vil fra et landbruksmessig ståsted være positivt, da det vil styrke 

driftsgrunnlaget for eiendommen. 

 

Ved en vurdering av søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal natur- og 

kulturlandskapsverdiene tillegges særlig vekt. Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til 

grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på informasjon 

fra Naturbase og Artskart (artsdatabanken), samt opplysninger i forbindelse med arbeid med 

økologisk kompensasjon i FRE16. Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok. På bakgrunn av 

godt kunnskapsgrunnlag anses også konsekvensene av tiltaket som kjent. Det påpekes likevel 

at det i naturypebeskrivelsen kommer frem at forekomsten av rødlistearter sannsynligvis er 

høyere enn det som hittil er beskrevet. 

 

Ringerike kommune godkjenner mange nydyrkingssaker hvert år, og det anses generelt at 

nydyrking er et positivt og viktig tiltak for å styrke driftsenhetene og sikre økt matproduksjon. 

I denne saken synes det åpenbart at nydyrkingen vil få vesentlige konsekvenser for viktige 

miljøverdier. Hele arealet består av en svært viktig naturtype, som beskrives som tilnærmet 

unik i nasjonal sammenheng. En nydyrking av arealet vil føre til at hele området mister denne 

svært viktige naturtypen, samt de rødlisteartene som har sitt levested der. På bakgrunn av 

naturtypens sjeldenhet og forekomst av flere rødlistede arter (og sannsynligvis enda flere enn 
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hva som er registrert), anses nydyrkingen å være i strid med naturmangfoldlovens 

forvaltningsmål for naturtyper og arter (§§ 4 og 5). 

 

Omsøkt areal inngår i Fylkesmannens melding om oppstart av verneprosess som følge av 

økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen/E16. Rådmannen mener det vil være uheldig å 

tillate nydyrking på et areal som fortsatt er aktuelt som økologisk kompensasjon for FRE16. 

 

På bakgrunn av dette, mener rådmannen at planen for nydyrking ikke kan godkjennes. 

 

Vedlegg 

 

1. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking med vedlegg 

2. Forespørsel om uttalelse – Nydyrking 

3. Uttalelse til søknad om nydyrking - gnr 42 bnr 8 - Ringerike kommune 

4. Gnr 42 bnr 8 - Ringerike kommune - nydyrking - Uttalelse om kulturminner 

5. Budsjett Sandsæter 

6. Oversiktskart gnr 42 bnr 8 

7. Naturverdier i og rundt omsøkt område 

8. Busund N – Naturbase 

9. Melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk kompensasjon 

10. Oversiktskart oppstartsmelding ØK 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 
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Arkivsaksnr.: 16/6163-27   Arkiv: GNR 270/9  

 

Konsesjon på Nikkelverket på Nakkerud Gnr/bnr 270/9 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Stiftelsen Ringerikes 
Nikkelverk for kjøp av eiendommen gnr.270 bnr. 9 i Ringerike kommune på følgende 
vilkår: 
1. Det skal utarbeides skjøtselsplan som tar hensyn til naturmiljø herunder 
forurensningsfare, kulturminner og landbruksverdiene på eiendommen. 
 

 

  

 

Sammendrag 

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk søker om konsesjon for erverv av eiendommen gnr/bnr 
270/9, Nikkelverket på Nakkerud.Stiftelsen er opprettet med det formål om å erverve 
eiendommen, og bevare og fremheve kulturminnene som er på eiendommen. 
Eiendommen skal benyttes til å utvikle et bergverksmuseum. 
 
Det er på eiendommen store kulturminneverdier. For å ivareta disse på en god måte 
settes det vilkår om skjøtselsplan for eiendommen. 
Konsesjonsloven skal ivareta landbrukets interesser opp mot annen bruk av arealene. 
Som konsesjonsmyndighet ansvarliggjøres ikke kommunen for andre forhold som for 
eksempel kartlegging eller opprydding av eventuell forurensning ved å gi konsesjon. 
Dette er en juridisk vurdering som bekreftes av Nærings- og fiskeridepartementet 
(NFD). 
Rådmannen velger å fremme saken til ny behandling i HMA selv om vi ikke har mottatt 
svar fra NFD innen jul. NFD har gitt muntlig tilbakemelding om at svar ikke vil bli gitt før 
seinere. 
 
Rådmannen anbefaler at det gis konsesjon til Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk for kjøp av 
eiendommen gnr/bnr 270/90. 
 

Beskrivelse av saken 

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk søker om konsesjon på erverv av eiendommen gnr/bnr 
270/9. Konsesjonseiendommen har i følge Gårdskart et totalareal på 346 dekar, hvorav 



  Sak 7/18 

 

 Side 58 av 67   

 

2,9 dekar fulldyrka mark og innmarksbeite og 287 dekar produktiv skog, hvorav 91 
dekar skog med høy bonitet, 165,5 dekar med middels bonitet og 30,3 dekar lav bonitet. 
I tillegg er det 42,8 dekar jorddekt fastmark.  
 
Det er på eiendommen store kulturminneverdier i form av rester etter bergverksdrift og 
utvinning av nikkel på slutten av 1800-tallet, derav navnet Nikkelverket. Det har vært 
drevet gruvedrift fra ca.1675 og fram til ut på 1900-tallet. 
 
Eiendommen er bebygd, hvorav 7 festekontrakter på bolig og fritidsbebyggelse. 
 
Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk er opprettet med det formål å erverve eiendommen 
gnr/bnr 270/9 for å bevare og få frem i dagen kulturminnene som er på eiendommen. 
Sitat fra søknad: «Eiendommen skal benyttes til å utvikle et bergverksmuseum som 
gjenskaper gruvemiljøet fra nikkelverkets storhetstid i siste halvdel av 1800-tallet, med 
varierende tilleggs-utstillinger, aktiviteter og salg av egne eller andres produkter. Stiftelsen 
skal fortsette dagens drift ved å feste ut boligtomter, og drive skogen på eiendommen på en 
skogbruksmessig god måte.» 
Tilliggende rettigheter og forpliktelser skal følge eiendommen ved overdragelse.  
 
Kjøpesum er oppgitt å være på kr. 350 000,-. 
 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til landbruks-natur- og 
friluftsområde(LNF-område). Arealdelen er under revisjon. 
 
I brev fra Buskerud fylkeskommune til Statsskog datert 04.06.2015 i forbindelse med 
vurdering av verneverdi, har fylkeskommunen uttalt at Nikkelverket på Nakkerud er et 
kulturmiljø med høy verneverdi. 
 
Ordinært skogbruk kan trolig kun drives i randsonen av eiendommen. Det øvrige 
området bør drives med uttak av enkelte trær for en skånsom ivaretakelse av 
kulturminnene. Ved å sette vilkår om skjøtselsplan vil man sikre at kulturminnene blir 
ivaretatt på en god måte. Det forutsetter derfor at det lages skjøtselsplan som tar hensyn 
til landbruks- og kulturminneverdiene på eiendommen, før større tiltak settes i gang, 
slik som f. eks. hogst. 
 
Det er opplyst i kjøpekontrakten at kjøper er gjort kjent med at det ligger forurensede 
masser på eiendommen. Risiko for avrenning fra de forurensede massene er vurdert 
som lav så lenge massene får ligge i ro. Regelverket som gjelder Ringerike Nikkelverk er 
ikke klart slik det er kommet fram i samtale med jurist i NFD. Generell håndtering av 
forurensingen fra slike gruver er at Miljødirektoratet avdekker eventuelle 
forurensninger. Rapport om forurensning går så til Direktoratet for mineralforvaltning 
som utarbeider en plan for håndtering av forurensningen. Planen går så til NFD som 
godkjenner planen og bevilger penger til tiltaket. Direktoratet for mineralforvaltning 
utfører arbeide i henhold til godkjent plan. Lovverket gjelder i hovedsak på områder 
staten eier. Statskog SF er i denne sammenheng ikke å regne som statens grunn.  
 
Ringerike Nikkelverk står ikke oppført i listene til Direktoratet for mineralforvaltning 
for tiltak. Det skal skyldes at forurensningsfaren fra Ringerike Nikkelverk anses som 
liten. 
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08.12.17 ble det avholdt møte med ordfører, rådmann og representanter for stiftelsen. 
Det ble avklart at konsesjonssaken skulle fremmes politisk om det ikke ble gitt svar på 
henvendelsen som er sendt Nærings- og fiskeridepartement innen jul.  
 
NFD ble stilt spørsmål spesielt om forurensningsansvaret for Ringerike Nikkelverk. 
Spørsmålene ble sendt Direktoratet for mineralforvaltning 03.04.17. De videresendte 
spørsmålene til NFD den 02.05.17. Siden har kommunen purret departementet på svar 
den 20.06., 12.10, og 12.12.17.  Skriftlig svar er ikke mottatt. Muntlig ble det den 
20.12.17. underrettet om at svar ikke ville komme før seinere. 
 

 

Forholdet til overordnede planer 

Buskerud fylkeskommune har arbeidet med regional plan for kulturminnevern i 
Buskerud med formål å ta vare på de viktigste kulturmiljøene i fylket. Nikkelverket er en 
del av denne planen. Med bakgrunn i Buskerud fylkeskommunes arbeid med regional 
plan for kulturminnevern har Ringerike kommune i forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel forslag om å legge en hensynssone på området med 
kulturminner med hensikt å ivareta disse. 
 

 

Juridiske forhold  

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28.11.2003 med etterfølgende 
endringer ligger under Landbruks- og matdepartementet. Denne loven skal ivareta 
landbruket på følgende punkter, jfr. formålet i loven; 

1. framtidige generasjoners behov 
2. landbruksnæringen 
3. behovet for utbyggingsgrunn 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. hensynet til bosettingen 

 
Lovverket skal ivareta at landbruksinteressene for nåværende og framtidige 
generasjoner, samt bosetting og andre brukeres interesser. Kommunen er satt til å 
forvalte dette lovverket. Som forvalter av lovverket binnes ikke kommunen opp i et 
ansvarsforhold som konsesjonsobjektet blir pålagt i ettertid. Ansvarsforholdet følger 
eier av eiendommen.   
 
I kjøpekontrakten påtar kjøper seg ansvaret for eventuelle krav om undersøkelser og 
tiltak på grunn av forurensing. Punkt 8 i kjøpekontrakten sier bl.a; «Kjøper overtar på 
Overtakelsestidspunktet det fulle ansvar for forurensning, inkludert f.eks pålegg om 
undersøkelse eller tiltak». Dette ansvar kan ikke overføres til kommunen som 
konsesjonsmyndighet om dette ikke kan ivaretas av eier. Denne juridiske vurderingen er 
gjort av jurist i NFD. 
 
Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. 
Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. 
Et vedtak etter konsesjonsloven er et enkeltvedtak som kan påklages etter 
forvaltningsloven med tre ukers frist. 
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Kommunen kan sette vilkår for konsesjon for å ivareta hensynet til de formålene loven 
skal fremme, herunder hensyn til miljøet, allmenne naturverninteresser og 
friluftsinteresser. 
Når det etter annen lov enn kulturminneloven treffes vedtak som påvirker 
kulturminneressurser skal det legges vekt på kulturminnelovens formål, herunder vern 
av kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon. 
 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak 12/17, arkivsaksnr. 16/5274, Innbyggerinitiativ Nikkelverket ble behandlet av 
kommunestyret 02.02.2017. Vedtak i Kommunestyret 02.02.2017: 
Kommunestyret viser til innbyggerforslag fra initiativtaker Kaare Fleten angående 
Nikkelverket, gnr/bnr 270/9. 
1. Innbyggerforslaget tas til orientering. 
2. Forslagets pkt. 1 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i konsesjonsloven 
for å nekte behandling av konsesjonssøknader på eiendommen. 
3. Forslagets pkt. 2 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel for at kommunen 
kan nekte mutingsrett på eiendommen. Undersøkelsesrett og utvinningsrett må ivaretas av 
rett myndighet. 
Ringerike kommunestyre er opptatt av at området der Nikkelverket på Tyristrand nå, blir 
ivaretatt som kulturminner, samt at det blir gjort tiltak for å fjerne forurensingen som 
Nikkelverket har ført til. Rådmannen bes i løpet av 2017 fremme en sak med forslag til 
strategi for å få til dette. 
4. Saksfremlegg oversendes MHA til behandling den 06.03.17. Med begrunnelse om at det er 
kommet nye opplysninger i saken trekkes saken før behandling. Administrasjonen får i 
oppgave å utrede ansvaret for eventuell forurensing. Skriftlig henvendelse er gjort til NFD. 
Det er så langt bare mottatt muntlige svar derfra.  
 
Rådmannens vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved 
konsesjonsbehandling av landbrukseiendommer. Disse er: 
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og 
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
1. Prisen 
Kjøpesummen er oppgitt å være kr. 350 000,-. Dette tilsvarer kr. 1011,- pr. dekar for 
eiendommen samlet. Eiendommen består i hovedsak av noe skog med betydelig andel 
kulturminner. Akseptabel pris for produktiv skog ligger i hovedsak mellom 1000,- og 
2000 kr/daa, avhengig av bonitet. Med bakgrunn i konsesjonseiendommens 
beskaffenhet, der det kun vil være mulig å drive ordinær skogsdrift i randsonen av 
eiendommen på grunn av kulturminnene, mener vi prisen er innenfor hva som er 
akseptabelt. 
 
2. Hensyn til bosetting i området 
Bosettingen i området vil ikke endres. 
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3. Driftsmessig løsning 
Ervervet gir en driftsmessig akseptabel løsning, da store deler av eiendommen består av 
kulturminner og vil bli ivaretatt gjennom stiftelsen. 
 
4. Søkers skikkethet 
Søker er en stiftelse, og det er ikke oppgitt om noen av medlemmene har teoretisk eller 
praktisk erfaring fra drift av landbrukseiendom. Kommunen har kunnskap om at flere i 
stiftelsens ledelse er eier av landbrukseiendom i dag. Eiendommen har imidlertid 
begrensede jordbruksressurser, og bortleie av jorda vil kunne sikre en forsvarlig drift av 
denne. Skogen vil også kunne drives på en forsvarlig måte ved hjelp av råd og veiledning 
fra skogfaglig instans. 
 
5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 
Eiendommen det søkes konsesjon om består av skogsmark med kulturmiljø. Skog vil bli 
drevet på tradisjonelt vis i randsonen, og med vilkår om skjøtselsplan som tar hensyn til 
kulturmiljøet. 
Et jordbruksmessig kulturlandskap finnes ikke på eiendommen i dag. 
Ervervet vil bidra til en god ressursforvaltning. Konsesjonseiendommen består i 
hovedsak av kulturminner. Gjennom skjøtselsplan og Norsk PEFC Skogstandard vil 
kulturmiljøet bli ivaretatt. Det forutsettes at eiendommen og anlegget drives etter 
kulturminnemyndighetenes retningslinjer. Overdragelsen vurderes derfor å ivareta 
hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet på en tilfredsstillende 
måte. 
 

Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at det gis konsesjon til Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk for kjøp av 
eiendommen gnr/bnr 270/9 med vilkår om utarbeidelse av skjøtselsplan. 
 

 

Vedlegg 

 

1. Søknad om konsesjon, datert 28.11.2016. 
2. Kjøpekontrakt, datert 28.4.2016. 
3. Stiftelsesdokument, datert 21.10.2016. 
4. Registerutskrift fra enhetsregisteret, datert 27.1.2017 
5. Vedtak om nyregistrering fra stiftelsestilsynet, datert 26.1.2017 
6. Kart 
7. Brev fra Buskerud fylkeskommune til Statskog, datert 4.6.2015 
 

 

 

 Ringerike kommune, 21.12.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

saksbehandler: Eiliv Kornkveen 
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Arkivsaksnr.: 15/10100-6   Arkiv: K01 &18  

 

Motorferdsel i utmark, fornyelse av tillatelse, Ole Johnny Torstensrud  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 6 gis Ole Johnny 

Torstensrud tillatelse til ferdsel med 8-hjuls kjøretøy/Argo for deler av Vestre Ådal 

(eiendommene gnr. 294/3, gnr. 295/3 og 5, gnr. 294/1, gnr. 293/2, gnr. 293/1). 

2. Tillatelsen gjelder traseer/jaktposter/fiskeplasser i henhold til innsendte kart 

3. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2018 til 31.12.2019 

4. Det forutsettes at det føres kjørebok og at det foreligger samtykke fra berørte 

grunneiere 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det søkes om fornyelse av kjøretillatelse for bruk av 8 hjuls kjøretøy for transport av 

funksjonshemmet i området Viker-Skarrud. Ulempene ved slik kjøring anses å være få 

sammenlignet ved de positive og velferdsmessige sidene. Det anbefales at det gis dispensasjon 

fra motorferdselsforbudet. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ole Johnny Torstensrud fikk dispensasjon fra motorferdselsloven for bruk av terrenggående 

motorkjøretøy første gang i 2004, og har hatt tillatelse for deler av Vestre Ådal siden dette. I 

brev av 10.12.2017 søkes det om fornyelse av denne tillatelsen for to nye år. 

 

Torstensrud er lam fra livet og ned etter en bilulykke. Før ulykken var Torstensrud svært 

engasjert i friluftsliv, jakt og fiske. Torstensrud besitter en 8-hjuls Argo som har lavt marktrykk 

og som setter svært lite spor etter seg. 

 

Torstensrud opplyser om at han har stort utbytte av dispensasjonen, både psykisk så vel som 

sosialt og at åttehjulingen nyttes så å si daglig. Innsendt kjørebok viser mange turer på de 

forskjellige traseene som er faste ruter. Det opplyses også om at Torstensrud får positive 

tilbakemeldinger de gangene han har truffet folk på sine turer i marka, og at det blir få spor 
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eller merker etter kjøring i naturen. Det er ingen endring i Torstensruds fysiske helsetilstand da 

han er varig rullestolbruker og lam fra livet og ned.  

 

Det er tidligere dokumentert at det foreligger samtykke fra berørte grunneiere i området til 

omsøkte motorferdsel. 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, med 

forskrifter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Torstensrud fikk kjøretillatelse første gang i 2004, og har fått fornyet denne annet hvert år etter 

det. 

 

Alternative løsninger 

1. Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 6 avslås søknad om  

dispensasjon fra motorferdselsforbudet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

I løpet av de årene som Torstensrud har hatt kjøretillatelse, har Ringerike kommune ikke 

mottatt noen klager på dette. Rådmannen er av den oppfatning at kjøretillatelsen har stor 

velferdsmessig betydning og gir økt livskvalitet for Torstensrud.  

Kjøreboken er, etter hva rådmannen kan se, pliktoppfyllende og fortløpende notert, og da det 

heller ikke har kommet klager på kjøring, er rådmannen av den oppfatning at kjøretillatelsens 

velferdsmessige og sosiale positive virkninger bør vektlegges. 

 

Rådmannen mener å ha god kunnskap om motorferdselen og hvilke konsekvenser den kan ha 

for naturverdiene i området. Transport med åttehjulingen vil være en forbigående forstyrrelse 

og som vil sette noe spor etter seg. Dog vil kjøringen skje langs faste traseer og hovedsakelig 

traktorveier/stier. Det anses ikke å være fare for ukjente negative konsekvenser for 

naturverdiene knyttet til omsøkt kjøring. Rådmannen vurderer omsøkt kjøring til ikke å 

medføre vesentlige skader eller ulemper på naturen og forholdet til Naturmangfoldloven, og 

især §§ 8-12, synes uproblematisk i denne saken. 

 

Rådmannen vil derfor anbefale at det gis fornyelse av kjøretillatelse.  
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Vedlegg 

Oversiktskart 

Søknad om fornyet kjøretillatelse 

Kart 

Kjørebok 

 

 

 Ringerike kommune, 21.12.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 17/4864-2   Arkiv: K01  

 

Dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark, opplæring i 

snøscooterkjøring 298/1 ved Kolledalen 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det gis tillatelse til Team Trafikkskole v/ Trond Hegseth for kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed på beskrevne traséer på gnr 298/1, jfr. forskrift for motorkjøretøy i 

utmark § 6, på følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte 

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019 

2. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt opplæringskjøretøy. 

3. Kjøring skal skje hensynsfullt og må tilpasses annen bruk av området. 

 

  

 

Sammendrag 

Team Hønefoss trafikkskole v/ Trond Hegseth søker om dispensasjon fra motorferdselforbudet 

for å kunne tilby obligatorisk opplæring av snøscooterkjørere. Hegseth søker om å få bruke en 

trasé i skogsmark på gnr 298/1, Ringerud. Grunneier har gitt tillatelse til kjøring. Traseen vil i 

all hovedsak følge gamle traktorveier. Rådmannen anbefaler at det gis tillatelse. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Jf. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm, kap. 14, må alle som skal ha førerkort i 

klasse S (snøscooter) ha obligatorisk kjøreopplæring med både teoretisk og praktisk 

opplæring. Dette gjelder uansett formål med kjøringen; nødetater, foreninger eller andre.  

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hegseth ønsker å kunne ha et øvingsområde i kommunen, slik at de slipper å reise til Telemark 

for å kunne drive kjøreopplæring. Antall kjøringer pr sesong vil kunne variere, men vil trolig 

ligge mellom 5-10 turer med 3-5 snøscootere hver gang. 

 

Nærmeste kjente lokalitet godkjent for obligatorisk opplæring i snøscooterkjøring er i Dalen i 

Telemark. 



  Sak 9/18 

 

 Side 66 av 67   

 

 

 

Juridiske forhold  

Ferdsel med motoriserte kjøretøy reguleres av Motorferdselloven med forskrifter.  

 

Grunneier har adgang til å forby eller begrense motorisert ferdsel på sin eiendom, uavhengig av 

om kommunen gir tillatelse til bruk av snøscooter, jf. lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, § 10. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomiteen har også tidligere behandlet søknad om kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed, både i 2011 og i 2013. Den gang gjaldt det et område på Vikerfjell. Da 

HMA behandlet spørsmålet i sak 13/14 i møte 17.02.2014 ble det fattet følgende vedtak: 

 

1. Det gis tillatelse til Team Hønefoss ved Erik Vatningen for kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed på Vikerfjell, jfr. forskrift for motorkjøretøy i utmark § 6, på 

følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte i ukedager (mandag til fredag) i 

tidsrommet 0800-1600.  

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder som en prøveordning for inntil 10 dager med praktisk 

kjøreøvelse i perioden 01.01.2014 – 15.04.2014. 

2. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt inntil 3 opplæringskjøretøy. 

3. I h.h.t. pålegg fra sentrale myndigheter skal kommunene finne egnede områder for 

kjøreopplæring av snøscooter. Rådmannen bes innen juli måned, i samarbeid med 

interessenter finne et egnet område for slik fremtidig opplæring. 

Det skal skiltes om at «Snøscooteropplæring pågår» i de partier hvor snøscootertraseen 

krysser skiløype eller er nære skilløypetraseer for å informere andre brukere av området om 

at det pågår øvelseskjøring for snøscooteropplæring i område 

 

Trond Hegseth fikk i sak 14/4141, tillatelse av HMA til å drive opplæringskjøring med 

snøscooter i området rundt Buttentjern. Det viste seg i ettertid, at det ikke er så rasjonelt å ha 

snøscooterkjøring i et område der det drives skyting på ulike standplasser og avstander.  

 

Alternative løsninger 

1.  HMA anser ikke saken som et særlig behov for motorisert ferdsel i utmark, jf. forskrift 

for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, og det gis dermed 

ikke tillatelse til øvelseskjøring med snøscooter på omsøkt trasé. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som positivt at det kan tilbys opplæring i snøscooterkjøring i kommunen. 

Det synes svært tungvint og ikke minst lite miljøvennlig å måtte kjøre til Dalen i Telemark for å 

kunne få praktisk kjøreopplæring. Ringerudmarka er et passende sted, da det er både lokaler til 

forelesning (Ringerudsetra), grei infrastruktur, og det er et relativt snøsikkert område. Omsøkt 
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aktivitet vil kunne føre til en styrking av nærimgsgrunnlaget for skogeier, både med tanke på 

utleie av hytter og leie av terreng. 

 

Snøscooterkjøring setter kun midlertidige spor etter seg, og ved hensynsfull kjøring, skulle ikke 

øvelseskjøring være en belastning på hverken natur eller miljø, jf. Naturmangfoldlovens §§ 8-

12. Så vidt rådmannen kjenner til, er området som traseen er søkt lagt til, et lite brukt område 

på vinterstid, da de etablerte skiløypene i fjellområdene rundt, ikke blir berørt av omsøkt tiltak. 

 

Rådmannen vil presisere at det forutsettes tillatelse fra grunneiere som berøres av kjøringen, 

samt at kjøringen må tilpasses evt. annen bruk av området. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Søknad og kart over trasé 

Grunneiers tillatelse 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.12.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/2949 19.07.2017 DS  410/17 R/TEK/OLAVA GNR 252/2 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 252/2 - Pjåkaveien 140 - Vælerenveien 50 

 

16/3852 26.09.2017 DS  540/17 R/TEK/HALA GNR 244/449 

  

Oppføring av firemannsbolig Gnr/bnr 244/449 - Kindsveien 

 

17/4496 07.11.2017 DS  629/17 R/TEK/INGRIS GNR 259/7 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 259/7 - Haugstangen 56 

 

17/2734 21.11.2017 DS  649/17 R/TEK/ANEWEB GNR 57/114, 57/102 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 57/114, 57/102 - Oppenåsen 4 

 

17/2961 24.11.2017 DS  657/17 R/TEK/AEMYH GNR 54/68 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 57/68 - Valhallveien 4B 

 

17/3352 24.11.2017 DS  658/17 R/TEK/KARGRA GNR 119/27 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 119/27 - Hadelandsveien 841 

 

17/2774 26.11.2017 DS  659/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Bjerkeli Handel 

 

15/1614 27.11.2017 DS  660/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/3 

  

Utvidelse av kommunalt renseanlegg Gnr/bnr 44/3 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/4729 27.11.2017 DS  661/17 R/TEK/INGRIS GNR 300/130 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 300/130 - Flaskerudsetra 

 

17/4652 27.11.2017 DS  662/17 R/TEK/OLASTE GNR 39/196 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 39/196 

 

17/4449 27.11.2017 DS  663/17 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

5 nye eneboliger - Nerbytunet Gnr/bnr 103/305 - Bånntjernveien 

 

17/4651 27.11.2017 DS  664/17 R/TEK/OLASTE GNR 39/218 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 39/218 

 

17/4736 27.11.2017 DS  665/17 R/TEK/AEMYH GNR 129/55 

  

Påbygg og oppføring av garasje Gnr/bnr 129/55 - Knestanggata 57 

 

17/4526 27.11.2017 DS  666/17 R/TEK/INGRIS GNR 26/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 26/1 - Fleskerudveien 18 

 

17/4525 28.11.2017 DS  667/17 R/TEK/INGRIS GNR 12/7 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 12/7 

 

17/4312 28.11.2017 DS  668/17 R/TEK/ANEWEB GNR 103/110 

  

Enebolig Gnr/bnr 103/312 - Andersløkkeveien 16 

 

17/4666 28.11.2017 DS  669/17 R/TEK/BERLE GNR 298/1/59 

  

Fritidshus Gnr/bnr/fnr 298/1/59 - Veslefjell 2 - Ringerud 

 

17/4532 28.11.2017 DS  670/17 R/TEK/INGRIS GNR 29/3 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 29/3 - Ultvetveien 42 

 

17/4775 28.11.2017 DS  671/17 R/TEK/INGRIS GNR 61/5 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 61/5 - Heggenveien 21 

 

17/4809 29.11.2017 DS  672/17 R/TEK/AEMYH GNR 148/226 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 148/226 - Furumoen 11 

 

17/3809 29.11.2017 DS  673/17 R/TEK/BERLE GNR 50/370 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 50/370 - Jens Lange Lyches vei 8 

 

17/4761 29.11.2017 DS  674/17 R/TEK/AEMYH GNR 134/89 

Per Halgrim Rasmus Piltingsrud  

Tilbygg Gnr/bnr 134/89 - Løkenåsen 10 

 

17/3043 30.11.2017 DS  675/17 R/TEK/HALA GNR 39/11 

  

9 punkthus (boligblokker, ca.180-200 leiligheter) - felles parkeringskjeller og 2 

hobby/badehus Gnr/bnr 39/11 - Gigstads vei 28 

 

17/4039 30.11.2017 DS  676/17 R/TEK/MARSAN L13 

  

Mindre endring av reguleringsplan - Brutorget  

 

17/4802 30.11.2017 DS  677/17 R/TEK/N54 GNR 56/148 

Torolf Brunstad  

Bruks og fasadeendring Gnr/bnr 56/148 - Bergveien 3 

 

17/3863 30.11.2017 DS  678/17 R/TEK/KARGRA GNR 89/52 

Krzysztof Szefler  

Endring av enebolig med utleiedel Gnr/bnr 89/52 - Øyaveien 6 

 

17/4782 30.11.2017 DS  679/17 R/TEK/AEMYH GNR 300/130 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 300/130 - Flaskerudsetra 

 

17/4822 30.11.2017 DS  680/17 R/TEK/INGRIS GNR 69/2 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 69/2 - Drolshammarveien 17 og 19 

 

17/4739 01.12.2017 DS  681/17 R/TEK/OLAVA GNR 318/96, 318/427 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Deling av eiendom - Sentrumskvartalet Gnr/bnr 318/96, 318/427 - Hønefoss Bru 1 

B 

 

17/4845 04.12.2017 DS  682/17 R/TEK/HALA GNR 87/408 

  

Endring av bygg/anlegg Gnr/bnr 87/408 - Hovsmarkveien 14 

 

17/4838 04.12.2017 DS  683/17 R/TEK/AEMYH GNR 49/191 

Torleif Larsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/191 - Myrveien 26 

 

17/4085 04.12.2017 DS  684/17 R/TEK/AEMYH GNR 51/28 

  

Kontor og lagerbygg Gnr/bnr 51/28 - Follummoveien 88 

 

17/4836 04.12.2017 DS  685/17 R/TEK/OLAVA GNR 317/298 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 317/298 

 

17/2734 04.12.2017 DS  687/17 R/TEK/ANEWEB GNR 57/114, 57/102 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 57/114, 57/102 - Oppenåsen 4 

 

17/4846 05.12.2017 DS  688/17 R/TEK/AEMYH GNR 110/2 

Erik Kihle  

Oppføring av driftsbygning Gnr/bnr 110/2 - Hadelandsveien 622 

 

17/3755 05.12.2017 DS  689/17 R/TEK/ANEWEB GNR 105/99 

Gisle Christian Espolin-Johnson  

Dispensasjon Gnr/bnr 105/99 - Ringkollveien 

 

17/4871 05.12.2017 DS  690/17 R/TEK/KNUKOL GNR 261/11 

Irene Solberg  

Drivhus - dispensasjon fra § 5 i kommuneplanbestemmelsene Gnr/bnr 261/11 

Tufteveien 21 

 

17/4834 06.12.2017 DS  691/17 R/TEK/INGPRE GNR 317/298 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 317/298 - Strandgata 1 A og B 
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17/4835 06.12.2017 DS  692/17 R/TEK/INGPRE GNR 317/298 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 317/298 

 

17/4272 06.12.2017 DS  693/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Tomt 284 - Setertjern 

 

17/4688 06.12.2017 DS  694/17 R/TEK/HALA GNR 274/122 

  

Tilbygg til eksisterende bygg, oppføring av frittliggende vaskehall samt etablering 

av støyvoll og støyskjerm Gnr/bnr 274/122 - Moseveien 5 

 

17/4857 06.12.2017 DS  695/17 R/TEK/AEMYH GNR 76/53 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 76/53 - Avstikkeren 196 

 

17/4870 07.12.2017 DS  696/17 R/TEK/HALA GNR 92/169 

Ok Minilager AS  

Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg Gnr/bnr 92/169 - Flygplassveien 

21 

 

17/4881 07.12.2017 DS  697/17 R/TEK/INGRIS GNR 144/52 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 144/52 - Nordliveien 111 

 

17/4868 07.12.2017 DS  698/17 R/TEK/KARGRA GNR 318/165 

Irene Jenssen  

Bruksendring Gnr/bnr 318/165 - Sundgata 43 

 

17/4895 08.12.2017 DS  699/17 R/TEK/AEMYH GNR 87/290 

  

Nytt anlegg - Seteheis Gnr/bnr 87/290 - Krokenveien 35 A 

 

14/957 08.12.2017 DS  700/17 R/TEK/KNUKOL GNR 163/10,14,15,22 

  

Gjenoppbygging etter brann Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - Bergland 

 

17/4656 11.12.2017 DS  701/17 R/TEK/KARGRA GNR 39/139 

  

Skilt/reklame Gnr/bnr 39/139 - Barbroveien 7 
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17/4909 11.12.2017 DS  702/17 R/TEK/AEMYH GNR 274/253 

Marius Magnussen  

Påbygg - omgjøring av gang og bygge inn entrè Gnr/bnr 274/253 - Knuterudveien 8 

 

17/3352 11.12.2017 DS  703/17 R/TEK/KARGRA GNR 119/27 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 119/27 - Hadelandsveien 841 

 

17/4894 11.12.2017 DS  704/17 R/TEK/OLAVA GNR 284/107 

  

Grensejustering Gnr/bnr 284/107- Liaveien 14 

 

17/4862 12.12.2017 DS  706/17 R/TEK/OLAVA GNR 269/5 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 269/5 - Svensrud 

 

17/4027 12.12.2017 DS  707/17 R/TEK/ANEWEB GNR 271/221, 271/326 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 271/221, 271/326 - Hensmoveien 28 og Verkstedveien 44 

 

17/3290 14.12.2017 DS  708/17 R/TEK/HALA GNR 317/482 

  

Bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 317/482 - Jørgen 

Thonsvei 21 

 

17/4863 14.12.2017 DS  709/17 R/TEK/AEMYH GNR 102/85 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 102/85 - Borgergrenda 86 

 

17/4417 14.12.2017 DS  710/17 R/TEK/OLAVA GNR 49/175 

Johnny Karlsen Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 49/175 - Vestliveien 21 

 

17/4420 15.12.2017 DS  711/17 R/TEK/HALA GNR 49/175 

  

Bygging av bolig med utleieenhet Gnr/bnr 49/175 - Vestliveien 21 

 

17/4450 15.12.2017 DS  712/17 R/TEK/KARGRA GNR 262/61 

  

Oppføring av enebolig og garasje Gnr/bnr 262/61 - Nakkerudgata 
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17/2703 18.12.2017 DS  713/17 R/TEK/INGRIS GNR 15/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 15/2 - Heggelia 

 

17/4951 18.12.2017 DS  714/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/741 

  

Tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 86/741 - Westheimsgate 5 

 

17/4808 18.12.2017 DS  715/17 R/TEK/KARGRA GNR 130/1 

  

Oppføring av lagertelt Gnr/bnr 130/1 

 

17/2702 18.12.2017 DS  716/17 R/TEK/ANEWEB GNR 169/22 

  

Søknad om tillatelse til oppførelse av 6 boligbygg med carport Gnr/bnr 169/22 , 

169/10 - Smedgårdsveien 

 

17/4688 19.12.2017 DS  717/17 R/TEK/HALA GNR 274/122 

  

Tilbygg til eksisterende bygg, oppføring av frittliggende vaskehall samt etablering 

av støyvoll og støyskjerm Gnr/bnr 274/122 - Moseveien 5 

 

17/5001 19.12.2017 DS  718/17 R/TEK/HALA GNR 55/33 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 55/33 - Ramsrudveien 32 

 

17/2949 20.12.2017 DS  719/17 R/TEK/OLAVA GNR 252/2 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 252/2 - Pjåkaveien 140 - Vælerenveien 50 

 

17/4849 20.12.2017 DS  720/17 R/TEK/KNUKOL GNR 31/60 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 31/60 - Tolpinrudsvingen 10 

 

17/4719 21.12.2017 DS  721/17 R/TEK/KARGRA GNR 49/20 

Erik Larsen  

Bruksendring Gnr/bnr 49/20 - Hofsfossveien 18 B 

 

17/4722 21.12.2017 DS  722/17 R/TEK/KARGRA GNR 49/20 
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Bygging av bod Gnr/bnr 49/20 - Hofsfossveien 18 B 

 

17/2027 02.01.2018 DS  1/18 R/TEK/AEMYH GNR 78/16 

  

Riving av gamle driftsbygninger og oppføring av nytt uthus/garasje Gnr/bnr 78/16 - 

Aklangveien 12 

 

17/4027 02.01.2018 DS  2/18 R/TEK/ANEWEB GNR 271/221, 271/326 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 271/221, 271/326 - Hensmoveien 28 og Verkstedveien 44 

 

18/12 03.01.2018 DS  3/18 R/TEK/AEMYH GNR 1/24 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 1/24 - Askveien 119 

 

16/3143 03.01.2018 DS  4/18 R/TEK/HALA GNR 92/163 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 92/163 - Flyplassveien 22-26 

 

17/5016 04.01.2018 DS  6/18 R/TEK/KARGRA GNR 47/202 

Anders Martin Lien  

Soverom i kjeller Gnr/bnr 47/202 - Veienmoen 16 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Befa AS          

Postboks 226 

 

3672 NOTODDEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
14/957-43 38123/17 GNR 163/10,14,15,22  24.11.2017 

 
Varsel om pålegg om sikring og opprydding i avløp 

Gnr/bnr 163/10 m.fl. - Gamle Hallingdalsveien 35 

 

Ringerike kommune vurderer at byggeplassen på Bergland ikke er tilstrekkelig sikret. 

Det kan utgjøre fare for personskade hvis uvedkommende tar seg inn på byggeplassen 

og videre inn i bygget. Byggeplassen må sikres med tett gjerde, og åpninger i bygget 

må sikres slik at uvedkommende ikke kan ta seg inn i bygget. Videre må 

avløpsanlegget (oljetanken) til brakkeriggen som er oppført uten gyldige tillatelser, 

tømmes og fjernes. 

Vi varsler herved vedtak om pålegg om sikring av byggeplassen jf plan- og 

bygningsloven § 28-2. Dokumentasjon på sikring må sendes til kommunen innen 

15.12.17. Innen samme dato må det også dokumenteres at tanken er tømt og fjernet 

forskriftsmessig, jf. forurensningsloven § 7 og lokal tømmeforskrift § 8. Dersom fristen 

ikke overholdes, vurderer kommunen å fatte vedtak om tvangsmulkt.  

Frist for uttalelse er 8.12.17. 

Kommunen kan ikke se at arbeidet med avløpsanlegget satt i gang innen tre år etter 

utslippstillatelsen ble gitt i 2014. Tillatelser etter plan- og bygningsloven gjelder kun tre 

år (plan- og bygningslovens § 21-9, 1.ledd). Hvis arbeidet ikke er satt i gang, er heller 

ikke byggetillatelsen lenger gyldig, jf. plan- og bygningsloven § 27-2, 1.ledd (sikring av 

avløp). Dersom byggearbeidene skal fortsettes, må det søkes om en ny 

utslippstillatelse, ny byggetillatelse og ny utslippstillatelse for evt. midlertidig 

avløpsanlegg på brakkeriggen. 

 

Vi viser til kommunens brev av 8.11.2017 med varsel om tilsyn 14.11.2017 på byggeplassen 

på Bergland. Vi viser også til at Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i kommunen 

har tatt opp saken flere ganger i høst, sist i møte 6.11.2017, hvor komiteen var på befaring 

og det ble fattet vedtak om snarlig tilsyn med fokus på sikring og miljø. Videre viser vi til vårt 

brev av 2.11.17 hvor vi ba om en skriftlig redegjørelse om framdriften i tiltaket og sikring av 

byggeplassen. Arkitekt Grøstad Arkitektur AS (SØK) svarte på dette i e-post sendt 3.11.17 

at byggearbeidene er stoppet opp på grunn av stopp i forsikringsutbetalingene og at det er 

en pågående rettstvist om forsikringsoppgjøret. Saken skal opp for lagmannsretten, trolig på 

nyåret 2018, skriver de. 
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Vi viser også til vår e-post 8.11.17 til SØK hvor vi ba om snarlig tilbakemelding på status på 

arbeidet med nytt avløpsanlegg og tiltaksplan for forurenset grunn. Vi har ikke mottatt svart 

på e-posten. 

Funn på tilsynet og kommunens vurdering av dette 

Tilstede på tilsynet 14.11.17 var Knut Ivar Kollstrøm (byggesaksbehandler), Ole Anders 

Moskaug (rådgiver vann og miljø) og Ingrid Strømme (rådgiver utslipp). Det var ingen 

aktivitet på byggeplassen og ingen representanter fra utbygger eller entreprenør til stede. 

 

Status på sikring: 

Det kunne virke som om det var en stund siden det hadde vært fremdrift i byggingen.  

Det var satt opp et høyt byggegjerde langs FV 177 med en låst port. Byggegjerdet gikk inn 

mot brakkerigg (1), og rundt byggegrop (2) i vest. Det var ikke gjerde på vestsiden av 

brakka, og rundt brakka var det fri adkomst inn på byggeplassen. Det var et opphold i 

gjerdet på ca. 20 m før gjerdet fortsatte langs jordekant i nord ca. 45 meter. Deretter var det 

gammelt, lavt delvis overgrodd flettverksgjerde langs jordet mot nord og øst, før byggegjerde 

igjen begynte ved hushjørne sørøst og ut mot fylkesvegen. Plassering av byggeplassgjerde 

er skissert på vedlagt kartskisse. Se også vedlegg med bilder. 

Det fremstår klart at det ikke er sikret mot at uvedkommende kan ta seg inn på 

byggeplassen og inn i bygget. Dette kan utgjøre en fare for personskade. Bygget står åpent, 

og det er flere hull i dekker i råbygget (trappeåpninger), og vindusåpninger i fasader som 

ikke er sikret mot fall. Det var flere gjerdeelementer som sto lagret og ubrukt på plassen 

foran bygget.  

 

Status på midlertidig avløpsløsning: 

Det var én brakkerigg på området, samt at det så ut som om det hadde vært flere brakker 

der tidligere. Vi så at avløpet var koblet til en brukt oljetank som lå oppå bakken. Om lag 10-

15 meter nedstrøms for anlegget så vi at det var en brønn med pumpe og vannledning som 

gikk opp til brakka. Det var også koblet til en hageslange til vanninntaket. Vi registrerte ikke 

noe lukt eller lekkasje fra oljetanken, men det er tidligere registrert henvendelser fra nabo 

med klage på lukt og at tanken har rent over. Vi kunne ikke se noe tegn til at lokket ikke var 

sikret.  

Kommunen kan ikke se å ha mottatt søknad for avløpsløsningen.  Vi gjør oppmerksom på at 

også midlertidige avløpsløsninger er søknadspliktige både etter plan- og bygningsloven og 

forurensningsforskriften kapittel 12. Eksisterende avløpsløsning er ikke er i tråd med 

regelverket, og løsningen kan medføre fare for forurensning. Tette tanker som brukes til 

avløpsvann skal blant annet være NS-standard, ha alarm og være gravd ned (frostsikring). 

Videre er tette tanker kun for toalettavløp, jf lokal forskrift i Ringerike. Vi har heller ikke fått 

kopi av tømmekvitteringer, slik som er påkrevd når tanken tømmes av andre enn det firmaet 

som kommunen har kontrakt med, per tiden Ringerike Septikservice (jf lokal tømmeforskrift § 

8).  

 

Varsel om vedtak: 

Ringerike kommune varsler med dette vedtak om pålegg på følgende punkter: 

- Byggeplassen må sikres med tett gjerde rundt bygget og det må sørges for at åpninger i 

bygget sikres slik at ikke uvedkommende kan ta seg inn i bygget. 
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- Oljetanken må tømmes og fjernes (sendes til godkjent mottak eller håndteres på annen 

forsvarlig måte). 

Dokumentasjon på dette må sendes kommunen snarest og innen 15.12.2017.  

Hjemmelsgrunnlaget for dette er plan- og bygningsloven § 28-2 og forurensningsloven § 7 

og lokal tømmeforskrift § 8.  

Dersom vi ikke mottar dokumentasjon innen fristen, vurderer kommunen å fatte vedtak om 

tvangsmulkt. 

Lenker til overnevnte regelverk ligger her:  

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Avlop/Lover-og-forskrifter/ 

Bestemmelser om sikring av byggeplass faller også inn under Arbeidstilsynets 

myndighetsområde gjennom byggherreforskriften. 

 

Status på tillatelser: 

Kommunen har 11.2.2014 fattet vedtak med godkjenning av utslippstillatelse til 

minirenseanlegg for det nye leilighetshotellet. Et av vilkårene for tillatelsen er at det skal 

gjennomføres tre prøvetakingsrunder av Kjosbekken før anleggsfasen starter. Vi har ikke 

fått melding om at det er tatt vannprøver. Vedtak om utslippstillatelse ble påklaget av 

naboer. Saken ble endelig avgjort av Fylkesmannen i brev av 20.8.2014, som stadfestet 

kommunens vedtak.  

Når det gjelder byggetillatelsen, har kommunen gitt rammetillatelse 5.5.2014 og 

igangsettingstillatelser 27.6.2014 og 15.10.2014. Arbeidene er igangsatt, men virker å ha 

stoppet opp. Byggeplassen virker forlatt, og det ser ikke ut til å være fremdrift i byggingen.  

Gyldig utslippstillatelse er et premiss for at byggetillatelsen skal være gyldig. Dersom tiltak 

ikke er satt i gang senest 3 år etter tillatelsen (ramme- eller ett-trinns-) er gitt, faller tillatelsen 

bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Datoen gjelder fra da vedtaket 

om utslippstillatelse ble stadfestet av fylkesmannen (20.8.2014). Så langt vi kan se, er ikke 

arbeidet med avløpsanlegget igangsatt. I så tilfelle må det sendes inn søknad om ny 

utslippstillatelse og ny tillatelse til bygging, samt utslippstillatelse for evt midlertidig 

avløpsløsning. Fristene i plan- og bygningsloven er absolutte og varigheten av 

rammetillatelsen kan ikke utsettes. 

 

Forurenset grunn:  

Jf. sak. 14/2306-11, 24.7.2014 godkjente Ringerike kommune tiltaksplan for opprydding av 

forurensede masser i forbindelse med rivning og gjenoppbygging av gamle Bergland hotell. 

Undersøkelser fra sommeren 2014 viste at det fortsatt befant seg masser med 

blyforurensing tilsvarende tilstandsklasse 3 på tomten. Representant for ansvarlig søker 

opplyste at disse massene skulle fjernes og leveres til godkjent mottak.  

Forurensningsmyndighetens vedtak stilte krav til at masser som var forurenset mer enn 

tilstandsklasse 2 skulle fjernes, og leveres til godkjent mottak. Etter avsluttet arbeid skulle 

det sendes inn en sluttrapport. Vi kan ikke se å ha mottatt en sluttrapport eller annen 

dokumentasjon på at vedtaket overholdes. 

 

Frist for uttalelse: 

Vi ber vi om at dere innen 8.12.2017 redegjør skriftlig for følgende: 
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- Er arbeidene med avløpsanlegget satt i gang? 

- Er det tatt vannprøver, jf vilkår i utslippstillatelsen?  

- Hvor lenge har det vært stans i byggearbeidene? 

- Hva er status for opprydding i forurenset grunn? 

 

  

Dere har også anledning til å komme med skriftlig tilbakemelding til varsel om vedtak om 

pålegg, for å gi kommunen de opplysningene du mener vi bør ha, før vi eventuelt fatter et 

vedtak.  

 

Frist for eventuell tilbakemelding er 8.12.2017. 

 

All tilbakemelding sendes til Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, 

eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk brevet/e-posten med saksnr. 

14/957 og gnr/bnr 163/10 m.fl.  

 

 

Med hilsen   

 

Hans Otto Larsson 

for  

  

Arne Hellum   

Leder   

  Ingrid Strømme 

  Rådgiver 

  ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Bauge Entreprenør AS, Heddalsvegen 41, 3674 NOTODDEN 

Atelier Grøstad Arkitektur AS, Merdeveien 1, 3676 NOTODDEN 

 

Vedlegg:  

Bilder fra byggeplass 

Kartskisse med plassering av byggegjerder 

Bilder avløpsanlegg 



Inn i nybygg - trapperom/heisrom

Åpning gjerde mot brakkerigg (1)  



Byggegjerde mot nord - avslutning

Byggegjerde - åpning vest

  





 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: BEFA AS 

Fra: Ringerike kommune  

   

Kopi:  Atelier Grøstad Arkitektur AS, Bauge Entreprenør AS   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/957-43 38123/17 GNR 163/10,14,15,22 16.11.2017 

Bilder avløpsanlegg  

 

Brakkeriggen og oljetankes plassering (hus til venstre, gnr/bnr 163/13). Uthus i bakgrunnen 

nedenfor hvor brønnen er plassert. 

 

 



 

 

Brakkeriggens plassering i forhold til hotellet 

 
 

Bilde tatt under brakka: Innlagt vann og avløpsrør ut 

 



 

 

Avløpet ledes til oljetank bak brakka: 

 

 
 

Vannforbruk til utvendig hageslange 

 
 

 



 

 

Brønn ved uthus nedenfor brakka 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/2949 19.07.2017 DS  410/17 R/TEK/OLAVA GNR 252/2 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 252/2 - Pjåkaveien 140 - Vælerenveien 50 

 

16/3852 26.09.2017 DS  540/17 R/TEK/HALA GNR 244/449 

  

Oppføring av firemannsbolig Gnr/bnr 244/449 - Kindsveien 

 

17/4496 07.11.2017 DS  629/17 R/TEK/INGRIS GNR 259/7 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 259/7 - Haugstangen 56 

 

17/2734 21.11.2017 DS  649/17 R/TEK/ANEWEB GNR 57/114, 57/102 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 57/114, 57/102 - Oppenåsen 4 

 

17/2961 24.11.2017 DS  657/17 R/TEK/AEMYH GNR 54/68 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 57/68 - Valhallveien 4B 

 

17/3352 24.11.2017 DS  658/17 R/TEK/KARGRA GNR 119/27 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 119/27 - Hadelandsveien 841 

 

17/2774 26.11.2017 DS  659/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Bjerkeli Handel 

 

15/1614 27.11.2017 DS  660/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/3 

  

Utvidelse av kommunalt renseanlegg Gnr/bnr 44/3 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/4729 27.11.2017 DS  661/17 R/TEK/INGRIS GNR 300/130 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 300/130 - Flaskerudsetra 

 

17/4652 27.11.2017 DS  662/17 R/TEK/OLASTE GNR 39/196 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 39/196 

 

17/4449 27.11.2017 DS  663/17 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

5 nye eneboliger - Nerbytunet Gnr/bnr 103/305 - Bånntjernveien 

 

17/4651 27.11.2017 DS  664/17 R/TEK/OLASTE GNR 39/218 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 39/218 

 

17/4736 27.11.2017 DS  665/17 R/TEK/AEMYH GNR 129/55 

  

Påbygg og oppføring av garasje Gnr/bnr 129/55 - Knestanggata 57 

 

17/4526 27.11.2017 DS  666/17 R/TEK/INGRIS GNR 26/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 26/1 - Fleskerudveien 18 

 

17/4525 28.11.2017 DS  667/17 R/TEK/INGRIS GNR 12/7 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 12/7 

 

17/4312 28.11.2017 DS  668/17 R/TEK/ANEWEB GNR 103/110 

  

Enebolig Gnr/bnr 103/312 - Andersløkkeveien 16 

 

17/4666 28.11.2017 DS  669/17 R/TEK/BERLE GNR 298/1/59 

  

Fritidshus Gnr/bnr/fnr 298/1/59 - Veslefjell 2 - Ringerud 

 

17/4532 28.11.2017 DS  670/17 R/TEK/INGRIS GNR 29/3 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 29/3 - Ultvetveien 42 

 

17/4775 28.11.2017 DS  671/17 R/TEK/INGRIS GNR 61/5 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 61/5 - Heggenveien 21 

 

17/4809 29.11.2017 DS  672/17 R/TEK/AEMYH GNR 148/226 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 148/226 - Furumoen 11 

 

17/3809 29.11.2017 DS  673/17 R/TEK/BERLE GNR 50/370 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 50/370 - Jens Lange Lyches vei 8 

 

17/4761 29.11.2017 DS  674/17 R/TEK/AEMYH GNR 134/89 

Per Halgrim Rasmus Piltingsrud  

Tilbygg Gnr/bnr 134/89 - Løkenåsen 10 

 

17/3043 30.11.2017 DS  675/17 R/TEK/HALA GNR 39/11 

  

9 punkthus (boligblokker, ca.180-200 leiligheter) - felles parkeringskjeller og 2 

hobby/badehus Gnr/bnr 39/11 - Gigstads vei 28 

 

17/4039 30.11.2017 DS  676/17 R/TEK/MARSAN L13 

  

Mindre endring av reguleringsplan - Brutorget  

 

17/4802 30.11.2017 DS  677/17 R/TEK/N54 GNR 56/148 

Torolf Brunstad  

Bruks og fasadeendring Gnr/bnr 56/148 - Bergveien 3 

 

17/3863 30.11.2017 DS  678/17 R/TEK/KARGRA GNR 89/52 

Krzysztof Szefler  

Endring av enebolig med utleiedel Gnr/bnr 89/52 - Øyaveien 6 

 

17/4782 30.11.2017 DS  679/17 R/TEK/AEMYH GNR 300/130 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 300/130 - Flaskerudsetra 

 

17/4822 30.11.2017 DS  680/17 R/TEK/INGRIS GNR 69/2 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 69/2 - Drolshammarveien 17 og 19 

 

17/4739 01.12.2017 DS  681/17 R/TEK/OLAVA GNR 318/96, 318/427 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Deling av eiendom - Sentrumskvartalet Gnr/bnr 318/96, 318/427 - Hønefoss Bru 1 

B 

 

17/4845 04.12.2017 DS  682/17 R/TEK/HALA GNR 87/408 

  

Endring av bygg/anlegg Gnr/bnr 87/408 - Hovsmarkveien 14 

 

17/4838 04.12.2017 DS  683/17 R/TEK/AEMYH GNR 49/191 

Torleif Larsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/191 - Myrveien 26 

 

17/4085 04.12.2017 DS  684/17 R/TEK/AEMYH GNR 51/28 

  

Kontor og lagerbygg Gnr/bnr 51/28 - Follummoveien 88 

 

17/4836 04.12.2017 DS  685/17 R/TEK/OLAVA GNR 317/298 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 317/298 

 

17/2734 04.12.2017 DS  687/17 R/TEK/ANEWEB GNR 57/114, 57/102 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 57/114, 57/102 - Oppenåsen 4 

 

17/4846 05.12.2017 DS  688/17 R/TEK/AEMYH GNR 110/2 

Erik Kihle  

Oppføring av driftsbygning Gnr/bnr 110/2 - Hadelandsveien 622 

 

17/3755 05.12.2017 DS  689/17 R/TEK/ANEWEB GNR 105/99 

Gisle Christian Espolin-Johnson  

Dispensasjon Gnr/bnr 105/99 - Ringkollveien 

 

17/4871 05.12.2017 DS  690/17 R/TEK/KNUKOL GNR 261/11 

Irene Solberg  

Drivhus - dispensasjon fra § 5 i kommuneplanbestemmelsene Gnr/bnr 261/11 

Tufteveien 21 

 

17/4834 06.12.2017 DS  691/17 R/TEK/INGPRE GNR 317/298 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 317/298 - Strandgata 1 A og B 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/4835 06.12.2017 DS  692/17 R/TEK/INGPRE GNR 317/298 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 317/298 

 

17/4272 06.12.2017 DS  693/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Tomt 284 - Setertjern 

 

17/4688 06.12.2017 DS  694/17 R/TEK/HALA GNR 274/122 

  

Tilbygg til eksisterende bygg, oppføring av frittliggende vaskehall samt etablering 

av støyvoll og støyskjerm Gnr/bnr 274/122 - Moseveien 5 

 

17/4857 06.12.2017 DS  695/17 R/TEK/AEMYH GNR 76/53 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 76/53 - Avstikkeren 196 

 

17/4870 07.12.2017 DS  696/17 R/TEK/HALA GNR 92/169 

Ok Minilager AS  

Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg Gnr/bnr 92/169 - Flygplassveien 

21 

 

17/4881 07.12.2017 DS  697/17 R/TEK/INGRIS GNR 144/52 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 144/52 - Nordliveien 111 

 

17/4868 07.12.2017 DS  698/17 R/TEK/KARGRA GNR 318/165 

Irene Jenssen  

Bruksendring Gnr/bnr 318/165 - Sundgata 43 

 

17/4895 08.12.2017 DS  699/17 R/TEK/AEMYH GNR 87/290 

  

Nytt anlegg - Seteheis Gnr/bnr 87/290 - Krokenveien 35 A 

 

14/957 08.12.2017 DS  700/17 R/TEK/KNUKOL GNR 163/10,14,15,22 

  

Gjenoppbygging etter brann Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - Bergland 

 

17/4656 11.12.2017 DS  701/17 R/TEK/KARGRA GNR 39/139 

  

Skilt/reklame Gnr/bnr 39/139 - Barbroveien 7 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/4909 11.12.2017 DS  702/17 R/TEK/AEMYH GNR 274/253 

Marius Magnussen  

Påbygg - omgjøring av gang og bygge inn entrè Gnr/bnr 274/253 - Knuterudveien 8 

 

17/3352 11.12.2017 DS  703/17 R/TEK/KARGRA GNR 119/27 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 119/27 - Hadelandsveien 841 

 

17/4894 11.12.2017 DS  704/17 R/TEK/OLAVA GNR 284/107 

  

Grensejustering Gnr/bnr 284/107- Liaveien 14 

 

17/4862 12.12.2017 DS  706/17 R/TEK/OLAVA GNR 269/5 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 269/5 - Svensrud 

 

17/4027 12.12.2017 DS  707/17 R/TEK/ANEWEB GNR 271/221, 271/326 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 271/221, 271/326 - Hensmoveien 28 og Verkstedveien 44 

 

17/3290 14.12.2017 DS  708/17 R/TEK/HALA GNR 317/482 

  

Bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 317/482 - Jørgen 

Thonsvei 21 

 

17/4863 14.12.2017 DS  709/17 R/TEK/AEMYH GNR 102/85 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 102/85 - Borgergrenda 86 

 

17/4417 14.12.2017 DS  710/17 R/TEK/OLAVA GNR 49/175 

Johnny Karlsen Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 49/175 - Vestliveien 21 

 

17/4420 15.12.2017 DS  711/17 R/TEK/HALA GNR 49/175 

  

Bygging av bolig med utleieenhet Gnr/bnr 49/175 - Vestliveien 21 

 

17/4450 15.12.2017 DS  712/17 R/TEK/KARGRA GNR 262/61 

  

Oppføring av enebolig og garasje Gnr/bnr 262/61 - Nakkerudgata 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/2703 18.12.2017 DS  713/17 R/TEK/INGRIS GNR 15/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 15/2 - Heggelia 

 

17/4951 18.12.2017 DS  714/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/741 

  

Tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 86/741 - Westheimsgate 5 

 

17/4808 18.12.2017 DS  715/17 R/TEK/KARGRA GNR 130/1 

  

Oppføring av lagertelt Gnr/bnr 130/1 

 

17/2702 18.12.2017 DS  716/17 R/TEK/ANEWEB GNR 169/22 

  

Søknad om tillatelse til oppførelse av 6 boligbygg med carport Gnr/bnr 169/22 , 

169/10 - Smedgårdsveien 

 

17/4688 19.12.2017 DS  717/17 R/TEK/HALA GNR 274/122 

  

Tilbygg til eksisterende bygg, oppføring av frittliggende vaskehall samt etablering 

av støyvoll og støyskjerm Gnr/bnr 274/122 - Moseveien 5 

 

17/5001 19.12.2017 DS  718/17 R/TEK/HALA GNR 55/33 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 55/33 - Ramsrudveien 32 

 

17/2949 20.12.2017 DS  719/17 R/TEK/OLAVA GNR 252/2 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 252/2 - Pjåkaveien 140 - Vælerenveien 50 

 

17/4849 20.12.2017 DS  720/17 R/TEK/KNUKOL GNR 31/60 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 31/60 - Tolpinrudsvingen 10 

 

17/4719 21.12.2017 DS  721/17 R/TEK/KARGRA GNR 49/20 

Erik Larsen  

Bruksendring Gnr/bnr 49/20 - Hofsfossveien 18 B 

 

17/4722 21.12.2017 DS  722/17 R/TEK/KARGRA GNR 49/20 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Bygging av bod Gnr/bnr 49/20 - Hofsfossveien 18 B 

 

17/2027 02.01.2018 DS  1/18 R/TEK/AEMYH GNR 78/16 

  

Riving av gamle driftsbygninger og oppføring av nytt uthus/garasje Gnr/bnr 78/16 - 

Aklangveien 12 

 

17/4027 02.01.2018 DS  2/18 R/TEK/ANEWEB GNR 271/221, 271/326 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 271/221, 271/326 - Hensmoveien 28 og Verkstedveien 44 

 

18/12 03.01.2018 DS  3/18 R/TEK/AEMYH GNR 1/24 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 1/24 - Askveien 119 

 

16/3143 03.01.2018 DS  4/18 R/TEK/HALA GNR 92/163 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 92/163 - Flyplassveien 22-26 

 

17/5016 04.01.2018 DS  6/18 R/TEK/KARGRA GNR 47/202 

Anders Martin Lien  

Soverom i kjeller Gnr/bnr 47/202 - Veienmoen 16 
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Varsel om pålegg om sikring og opprydding i avløp 

Gnr/bnr 163/10 m.fl. - Gamle Hallingdalsveien 35 

 

Ringerike kommune vurderer at byggeplassen på Bergland ikke er tilstrekkelig sikret. 

Det kan utgjøre fare for personskade hvis uvedkommende tar seg inn på byggeplassen 

og videre inn i bygget. Byggeplassen må sikres med tett gjerde, og åpninger i bygget 

må sikres slik at uvedkommende ikke kan ta seg inn i bygget. Videre må 

avløpsanlegget (oljetanken) til brakkeriggen som er oppført uten gyldige tillatelser, 

tømmes og fjernes. 

Vi varsler herved vedtak om pålegg om sikring av byggeplassen jf plan- og 

bygningsloven § 28-2. Dokumentasjon på sikring må sendes til kommunen innen 

15.12.17. Innen samme dato må det også dokumenteres at tanken er tømt og fjernet 

forskriftsmessig, jf. forurensningsloven § 7 og lokal tømmeforskrift § 8. Dersom fristen 

ikke overholdes, vurderer kommunen å fatte vedtak om tvangsmulkt.  

Frist for uttalelse er 8.12.17. 

Kommunen kan ikke se at arbeidet med avløpsanlegget satt i gang innen tre år etter 

utslippstillatelsen ble gitt i 2014. Tillatelser etter plan- og bygningsloven gjelder kun tre 

år (plan- og bygningslovens § 21-9, 1.ledd). Hvis arbeidet ikke er satt i gang, er heller 

ikke byggetillatelsen lenger gyldig, jf. plan- og bygningsloven § 27-2, 1.ledd (sikring av 

avløp). Dersom byggearbeidene skal fortsettes, må det søkes om en ny 

utslippstillatelse, ny byggetillatelse og ny utslippstillatelse for evt. midlertidig 

avløpsanlegg på brakkeriggen. 

 

Vi viser til kommunens brev av 8.11.2017 med varsel om tilsyn 14.11.2017 på byggeplassen 

på Bergland. Vi viser også til at Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i kommunen 

har tatt opp saken flere ganger i høst, sist i møte 6.11.2017, hvor komiteen var på befaring 

og det ble fattet vedtak om snarlig tilsyn med fokus på sikring og miljø. Videre viser vi til vårt 

brev av 2.11.17 hvor vi ba om en skriftlig redegjørelse om framdriften i tiltaket og sikring av 

byggeplassen. Arkitekt Grøstad Arkitektur AS (SØK) svarte på dette i e-post sendt 3.11.17 

at byggearbeidene er stoppet opp på grunn av stopp i forsikringsutbetalingene og at det er 

en pågående rettstvist om forsikringsoppgjøret. Saken skal opp for lagmannsretten, trolig på 

nyåret 2018, skriver de. 
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Vi viser også til vår e-post 8.11.17 til SØK hvor vi ba om snarlig tilbakemelding på status på 

arbeidet med nytt avløpsanlegg og tiltaksplan for forurenset grunn. Vi har ikke mottatt svart 

på e-posten. 

Funn på tilsynet og kommunens vurdering av dette 

Tilstede på tilsynet 14.11.17 var Knut Ivar Kollstrøm (byggesaksbehandler), Ole Anders 

Moskaug (rådgiver vann og miljø) og Ingrid Strømme (rådgiver utslipp). Det var ingen 

aktivitet på byggeplassen og ingen representanter fra utbygger eller entreprenør til stede. 

 

Status på sikring: 

Det kunne virke som om det var en stund siden det hadde vært fremdrift i byggingen.  

Det var satt opp et høyt byggegjerde langs FV 177 med en låst port. Byggegjerdet gikk inn 

mot brakkerigg (1), og rundt byggegrop (2) i vest. Det var ikke gjerde på vestsiden av 

brakka, og rundt brakka var det fri adkomst inn på byggeplassen. Det var et opphold i 

gjerdet på ca. 20 m før gjerdet fortsatte langs jordekant i nord ca. 45 meter. Deretter var det 

gammelt, lavt delvis overgrodd flettverksgjerde langs jordet mot nord og øst, før byggegjerde 

igjen begynte ved hushjørne sørøst og ut mot fylkesvegen. Plassering av byggeplassgjerde 

er skissert på vedlagt kartskisse. Se også vedlegg med bilder. 

Det fremstår klart at det ikke er sikret mot at uvedkommende kan ta seg inn på 

byggeplassen og inn i bygget. Dette kan utgjøre en fare for personskade. Bygget står åpent, 

og det er flere hull i dekker i råbygget (trappeåpninger), og vindusåpninger i fasader som 

ikke er sikret mot fall. Det var flere gjerdeelementer som sto lagret og ubrukt på plassen 

foran bygget.  

 

Status på midlertidig avløpsløsning: 

Det var én brakkerigg på området, samt at det så ut som om det hadde vært flere brakker 

der tidligere. Vi så at avløpet var koblet til en brukt oljetank som lå oppå bakken. Om lag 10-

15 meter nedstrøms for anlegget så vi at det var en brønn med pumpe og vannledning som 

gikk opp til brakka. Det var også koblet til en hageslange til vanninntaket. Vi registrerte ikke 

noe lukt eller lekkasje fra oljetanken, men det er tidligere registrert henvendelser fra nabo 

med klage på lukt og at tanken har rent over. Vi kunne ikke se noe tegn til at lokket ikke var 

sikret.  

Kommunen kan ikke se å ha mottatt søknad for avløpsløsningen.  Vi gjør oppmerksom på at 

også midlertidige avløpsløsninger er søknadspliktige både etter plan- og bygningsloven og 

forurensningsforskriften kapittel 12. Eksisterende avløpsløsning er ikke er i tråd med 

regelverket, og løsningen kan medføre fare for forurensning. Tette tanker som brukes til 

avløpsvann skal blant annet være NS-standard, ha alarm og være gravd ned (frostsikring). 

Videre er tette tanker kun for toalettavløp, jf lokal forskrift i Ringerike. Vi har heller ikke fått 

kopi av tømmekvitteringer, slik som er påkrevd når tanken tømmes av andre enn det firmaet 

som kommunen har kontrakt med, per tiden Ringerike Septikservice (jf lokal tømmeforskrift § 

8).  

 

Varsel om vedtak: 

Ringerike kommune varsler med dette vedtak om pålegg på følgende punkter: 

- Byggeplassen må sikres med tett gjerde rundt bygget og det må sørges for at åpninger i 

bygget sikres slik at ikke uvedkommende kan ta seg inn i bygget. 
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- Oljetanken må tømmes og fjernes (sendes til godkjent mottak eller håndteres på annen 

forsvarlig måte). 

Dokumentasjon på dette må sendes kommunen snarest og innen 15.12.2017.  

Hjemmelsgrunnlaget for dette er plan- og bygningsloven § 28-2 og forurensningsloven § 7 

og lokal tømmeforskrift § 8.  

Dersom vi ikke mottar dokumentasjon innen fristen, vurderer kommunen å fatte vedtak om 

tvangsmulkt. 

Lenker til overnevnte regelverk ligger her:  

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Avlop/Lover-og-forskrifter/ 

Bestemmelser om sikring av byggeplass faller også inn under Arbeidstilsynets 

myndighetsområde gjennom byggherreforskriften. 

 

Status på tillatelser: 

Kommunen har 11.2.2014 fattet vedtak med godkjenning av utslippstillatelse til 

minirenseanlegg for det nye leilighetshotellet. Et av vilkårene for tillatelsen er at det skal 

gjennomføres tre prøvetakingsrunder av Kjosbekken før anleggsfasen starter. Vi har ikke 

fått melding om at det er tatt vannprøver. Vedtak om utslippstillatelse ble påklaget av 

naboer. Saken ble endelig avgjort av Fylkesmannen i brev av 20.8.2014, som stadfestet 

kommunens vedtak.  

Når det gjelder byggetillatelsen, har kommunen gitt rammetillatelse 5.5.2014 og 

igangsettingstillatelser 27.6.2014 og 15.10.2014. Arbeidene er igangsatt, men virker å ha 

stoppet opp. Byggeplassen virker forlatt, og det ser ikke ut til å være fremdrift i byggingen.  

Gyldig utslippstillatelse er et premiss for at byggetillatelsen skal være gyldig. Dersom tiltak 

ikke er satt i gang senest 3 år etter tillatelsen (ramme- eller ett-trinns-) er gitt, faller tillatelsen 

bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Datoen gjelder fra da vedtaket 

om utslippstillatelse ble stadfestet av fylkesmannen (20.8.2014). Så langt vi kan se, er ikke 

arbeidet med avløpsanlegget igangsatt. I så tilfelle må det sendes inn søknad om ny 

utslippstillatelse og ny tillatelse til bygging, samt utslippstillatelse for evt midlertidig 

avløpsløsning. Fristene i plan- og bygningsloven er absolutte og varigheten av 

rammetillatelsen kan ikke utsettes. 

 

Forurenset grunn:  

Jf. sak. 14/2306-11, 24.7.2014 godkjente Ringerike kommune tiltaksplan for opprydding av 

forurensede masser i forbindelse med rivning og gjenoppbygging av gamle Bergland hotell. 

Undersøkelser fra sommeren 2014 viste at det fortsatt befant seg masser med 

blyforurensing tilsvarende tilstandsklasse 3 på tomten. Representant for ansvarlig søker 

opplyste at disse massene skulle fjernes og leveres til godkjent mottak.  

Forurensningsmyndighetens vedtak stilte krav til at masser som var forurenset mer enn 

tilstandsklasse 2 skulle fjernes, og leveres til godkjent mottak. Etter avsluttet arbeid skulle 

det sendes inn en sluttrapport. Vi kan ikke se å ha mottatt en sluttrapport eller annen 

dokumentasjon på at vedtaket overholdes. 

 

Frist for uttalelse: 

Vi ber vi om at dere innen 8.12.2017 redegjør skriftlig for følgende: 
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- Er arbeidene med avløpsanlegget satt i gang? 

- Er det tatt vannprøver, jf vilkår i utslippstillatelsen?  

- Hvor lenge har det vært stans i byggearbeidene? 

- Hva er status for opprydding i forurenset grunn? 

 

  

Dere har også anledning til å komme med skriftlig tilbakemelding til varsel om vedtak om 

pålegg, for å gi kommunen de opplysningene du mener vi bør ha, før vi eventuelt fatter et 

vedtak.  

 

Frist for eventuell tilbakemelding er 8.12.2017. 

 

All tilbakemelding sendes til Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, 

eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk brevet/e-posten med saksnr. 

14/957 og gnr/bnr 163/10 m.fl.  

 

 

Med hilsen   

 

Hans Otto Larsson 

for  

  

Arne Hellum   

Leder   

  Ingrid Strømme 

  Rådgiver 

  ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Bauge Entreprenør AS, Heddalsvegen 41, 3674 NOTODDEN 

Atelier Grøstad Arkitektur AS, Merdeveien 1, 3676 NOTODDEN 

 

Vedlegg:  

Bilder fra byggeplass 

Kartskisse med plassering av byggegjerder 

Bilder avløpsanlegg 



Inn i nybygg - trapperom/heisrom

Åpning gjerde mot brakkerigg (1)  



Byggegjerde mot nord - avslutning

Byggegjerde - åpning vest

  





 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: BEFA AS 

Fra: Ringerike kommune  

   

Kopi:  Atelier Grøstad Arkitektur AS, Bauge Entreprenør AS   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/957-43 38123/17 GNR 163/10,14,15,22 16.11.2017 

Bilder avløpsanlegg  

 

Brakkeriggen og oljetankes plassering (hus til venstre, gnr/bnr 163/13). Uthus i bakgrunnen 

nedenfor hvor brønnen er plassert. 

 

 



 

 

Brakkeriggens plassering i forhold til hotellet 

 
 

Bilde tatt under brakka: Innlagt vann og avløpsrør ut 

 



 

 

Avløpet ledes til oljetank bak brakka: 

 

 
 

Vannforbruk til utvendig hageslange 

 
 

 



 

 

Brønn ved uthus nedenfor brakka 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1842-45  Arkiv: GNR 1/42  

 

Sak: 80/17 

 

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring» 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

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 
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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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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. 
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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

At'etor¡,etÊn ,.:.

,'r! e r{ìi, ii
-; J,;

u!

5
t.

F"¡a

A9Èrc|ç'3

4
Eng€tûng€l

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
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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

8

i Consult

nnar Nilsen
/b'!"*-

8



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.
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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)

-a Xilú

' t,?r

a
l:'

,f
r(Þ

'õ_
tI.'"

þt\ !

a

o

+

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.

colvr
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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.

htþ://proj€cts æwiporlal æm/ps/409'1667/Dooumont3/03 Pþsj€kldokumenter/T€maEpport natumangfold 12-2016 docx
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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 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-16  Arkiv: L13  

 

Sak: 79/17 

 

Saksprotokoll - 0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag 

til planprogram  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

«Saken utsettes for befaring» 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

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 
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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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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



Planprogram Lamoenside 14

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 )



Møtereferat Oppstartsmøte Lamoen 2

3

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
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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
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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

4
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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.
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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.
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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 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 17/2150-12   Arkiv: L12  

 

433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler 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 følgende gjeldende reguleringsplaner: 334 Hovsmarka 

barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 

Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, som overlappes av 

ny plan, ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og 

Hov i Hønefoss nord. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en 

viktig del av Ringerike kommunes målsetting om å være det mest spennende vekstområdet på 

Østlandet i årene som kommer. Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål 

skole, Hov ungdomsskole, barnehagens arealer ved Hovsmarkveien samt arealer for 

friområde og trafikk. Planen fremmes som en kommunal detaljregulering. Ringerike 

kommune, v/enhet Samfunn Utbygging er forslagstiller til planforslaget. 

 

Begge skoleområdene reguleres til undervisning. Dette formålet skal omfatte skolebygninger, 

idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "Kiss and ride", samt 

bussoppstillingsplasser.  Dette gir rom for den nødvendige fleksibiliteten. Detaljutforming av 

uteområder og trafikkområder knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse 

med byggesaken. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten i det vesentlige er oppfylt. Det mangler fortsatt en 

konkluderende rapport fra arkeologiske registreringer. Slik rapport skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Slik rådmannen ser det er utvidelse og oppgradering av eksisterende 



skolebygg innenfor Hønefoss by en fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet 

om å redusere bilbasert transport. Det er også en viktig del av Ringerike kommunes arbeid 

for å tilrettelegge for vekst. 

 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene som vil kunne bidra til en bedre hverdag for 

skoleelever og ansatte ved skolene, i tillegg til andre som vil benytte seg av anleggene på 

fritiden. Foreslåtte tiltak vil også forbedre trafikksikkerheten i nærområdet. Rådmannen 

anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og 

Hov. Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplanens 

samfunnsdel for 2015-2030 at befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 

nye beboere innen 2030, og at 70 % av befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss-

området. Ringerike kommune må jobbe aktivt og målrettet for å tilrettelegge for denne 

utviklingen. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av 

dette arbeidet. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål skole, Hov ungdomsskole, 

barnehagens arealer ved Hovsmarkveien samt arealer for friområde og trafikk.  

 

Ullerål skole ligger nede på en flate i boligområdet, avgrenset av Flattumveien i vest, 

Hovsmarkveien i nord, Elling M. Solheims vei i øst og Dronning Ragnhilds vei i sør. 

 

Hov ungdomsskoleskole har en skjermet beliggenhet i sørenden av Hovsmarka, og er på 

grunn av omkringliggende skog knapt synlig fra Hovsmarkveien og bebyggelsen på flaten 

nedenfor. Det er direkte forbindelse fra skolen inn mot friområdene i Hovsmarka. 

 

Planlagt arealbruk 

Det skal bygges ny Ullerål skole på samme sted som dagens barneskole. Skolen planlegges og 

dimensjoneres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn, med velkomstklasse for inntil 40 elever 

og idrettshall i håndballstørrelse. Videre skal kulturskolen benytte arealer i skolen. 

Planen omfatter også idrettshall i håndballstørrelse i tilknytning til skolen. Hallen skal fungere 

som arena med plass til 200 sittende tilskuere. Denne skal benyttes til undervisning i 

kroppsøving og av elever i SFO-tiden. Ettermiddag og kveld skal den være tilgjengelig for 

idrettslag og nærmiljø. 

Skolens område er i tidligere reguleringsplan delt i to av en gangveg over skolegården fra 

Flattumveien til Klinikkveien. I foreliggende skisser er halve skolens område samlet i ett 

byggeområde. Forslaget til reguleringsplan gir stor frihet til plassering av bygg og anlegg. 

Dagens skolebebyggelse forutsettes revet, med unntak av den nyeste delen. 

 

I forbindelser med reguleringsplanarbeidet foreligger det ingen konkrete planer for Hov 

ungdomsskolen. Det er ikke tatt stilling til når Hov skole skal rehabiliteres/bygges ny. Det er 



derfor ikke ønskelig å planlegge skoletomten i detalj. Det er likevel hensiktsmessig å ta 

arealet med i planleggingen ettersom skolene påvirker hverandre. 

Hov ungdomsskole har i dag 230 elever. Skolen vurderes utvidet til en 3- eller 4-parallell 

ungdomsskole. 4-parallell utgjør ca. 360 elever. I tillegg skal den tilpasses ungdommer med 

sammensatte behov og rom til elever som skal tilhøre en innføringsgruppe/gruppe for 

minoritetsspråklige elever. En ser også for seg at det skal etableres ny idrettshall ved Hov 

skole i en senere fase. Planforslaget viderefører i hovedsak rammene fra tidligere plan. 

 

Begge skoleområdene reguleres til undervisning. Dette formålet skal omfatte skolebygninger, 

idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt 

bussoppstillingsplasser. I tillegg vil noe av parkeringsbehovet bli løst på område SPP. Dette 

gir rom for den nødvendige fleksibiliteten. Detaljutforming av uteområder og trafikkområder 

knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse med byggesaken. I 

reguleringsbestemmelsene er det derfor satt krav til at det må utarbeides en utomhusplan som 

viser skolebyggene og de ulike funksjonenes utforming og plassering. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra COWI 20.12.2017.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunal detaljregulering. Ringerike kommune, v/enhet Samfunn 

Utbygging er forslagstiller til planforslaget, COWI er plankonsulent. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 

12.03.2009, samt i deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 

Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt. 

 

Barnehageformålet i plan 334 Hovsmarka barnehage videreføres i forliggende planforslag. 

Formålets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret. 

 

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor areal regulert til offentlige bygninger og bygninger 

til allmennyttige formål i de gjeldende reguleringsplanene. Tillatt utnyttelsesgrad U=0,20 

endres ikke mye, men det benyttes andre betegnelser for utnyttelsesgrad. 

 

For plan 196 Hovsmarkveien boligfelt er det overlapp av noe veiareal som er aktuelt i 

planforslaget. 

 

Eiendomsforhold 

Eiendommene innenfor planområdet er i hovedsak kommunale. Barnehagen, gnr./bnr. 

87/571, er privateid. 

 

 

Uttalelser til planoppstart 



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

planarbeidet til berørte parter i brev 19.05.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

20.05.2017, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Varsel om innsigelse 

Statens Vegvesen uttaler at det må påregnes innsigelse fra dem dersom planforslaget 

eventuelt ikke skulle være i samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i 

vegnormalene.  

 

Planforslaget har ikke vært til politisk behandling ved oppstart, da det i hovedsak er i tråd 

med overordnet plan. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015-

2030 er at; Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas 

høyde for at det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 10 000 

flere enn i dag. Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70 % av 

befolkningsveksten skjer i Hønefoss-området, med sentrum som midtpunkt, og med 

lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at det skal 

legges til rette for bygging av mange nye boliger i Hønefoss nord. Med nye boliger kommer 

behov for flere skole- og barnehageplasser. Ullerål og Hov skoler skal utvides for å ta imot 

det økte elevtallet som forventes å komme i denne delen av byen frem mot 2030. 

 

Kommuneplanens arealdel  

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

friområde og et lite område for bolig. Bolighuset nær Ullerål skole er revet, og boligformålet 

videreføres ikke planforslaget. I hovedtrekk er planforslaget i tråd med gjeldende, overordnet 

plan. Forslag til revidert kommuneplan-arealdel er for tiden under utarbeidelse. 

 

 

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 og formannskapet, jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

I følge naturbasen til Miljødirektoratet er det ikke registret viktige naturtyper i nærheten av 

skoletomtene. Nærmeste registrerte naturtyper som er underlagt særlig forvaltningshensyn 



ligger i tilknytning til Randselva og Begna. Det er registrert én art av stor 

forvaltningsinteresse i vegkanten nordøst for Ullerål skole. Arten liten stjernetistel er i 

rødlisten kategorisert som nær truet.  

Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2-sidig fortaus løsning, men nøyaktig 

lokalisering er noe usikker. Det er sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet 

etter at plangrensen her ble justert. 

 

Se planbeskrivelsen for nærmere vurderinger i forhold til naturmangfoldloven. 

 

Jordlova 

Et meget lite område av nord-vestre del av felt o_BU1 (Hov ungdomsskole) er klassifisert 

som et område med meget sterke landbruksinteresser, jf. kommunens jordfaglige 

arealvurdering. Området ligger innenfor formål for offentlig bygning i gjeldende 

kommuneplan, dette videreføres i foreliggende planforslag. 

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen vil ha store samfunnsmessige, økonomiske konsekvenser for Ringerike 

kommune i form av undervisningstjenester samt kostnader knyttet til selve utbyggingen. 

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

 

Alternative løsninger 

Det har ikke vært vurdert andre forslag til arealformål innenfor planområdet enn det som 

fremgår av planforslaget. Det foreslås ikke alternative vedtakspunkt. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Området er i dag benyttet til skolevirksomhet, og dette videreføres i planen. Det er derfor 

ikke snakk om ny arealbruk, men en utvidelse av dagens. Utbygging av nye skoler og 

utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å 

tilrettelegge for vekst. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent, og 

de fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Infrastruktur 

Planforslaget legger opp til forbedring av trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister på 

vei til skolene gjennom de anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, 

forbedrede parkeringsløsninger, sykkel- og gangveier med mer.  

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Ullerål og Hov skoler ligger 

innenfor konsesjonsområdet og er allerede tilknyttet fjernvarmenettet. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

I planforslaget sikres det at dagens friområde videreføres. Arealene som reguleres til 

samferdselsareal er vegarealer omtrent som dagen situasjon. Arealene hvor skolebyggene skal 

oppføres er allerede bebygd. Det er ikke avdekket forhold som tilsier at det er fare for at 

skoleutbyggingen vil medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet. Det er registrert 



én art av stor forvaltningsinteresse i vegkanten nordøst for Ullerål skole. Arten liten 

stjernetistel er i rødlisten kategorisert som nær truet. Forekomsten vil kunne bli fjernet 

dersom det bygges 2-sidig fortaus løsning, men nøyaktig lokalisering er noe usikker. Det er 

sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet etter at plangrensen her ble justert. 

 

Kulturminner 

Buskerud fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering av området. men 

Rapporten fra registreringen er ikke mottatt ennå, men det er ikke kommet signaler fra  

fylkeskommunen om at det skulle være forhold som er til hinder for utbyggingsplanene. 

Rapport må følge saken ved sluttbehandling av planforslaget. 

 

Forurensning 

Mulig forurensning fra Tyrimyra avfallsplass vil ut fra topologiske forhold mest sannsynlig 

følge bekkedraget som kommer inn nordvest i planområdet. Bekken overvåkes og det tas 

årlig prøver av vannet. Nyeste prøver fra september 2017 konkluderer med at verdier for 

metallene jern og ammonium ligger over anbefalte grenseverdier i drikkevannsforskriften, 

men at det ikke vil være farlig om man leker i og omkring de aktuelle vannområdene. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. 

Det er ikke funnet uakseptabel risiko. ROS-analysen peker likevel på forhold det må tas 

hensyn til. Dette gjelder forhold knyttet til støy og til trafikksikkerhet for gående og syklende. 

 

Støyrapporten viser at barnehagen langs Hovsmarkveien er støyutsatt. Planforslaget stiller 

derfor krav om støyskjerm. Kravet utløses hvis det skal gjøres tiltak på barnehagen som 

krever brukstillatelse. 

 

Når det gjelder skolene er Hov skole lite støyutsatt. Ullerål skole skjermes mot støy ved hjelp 

av bygningens plassering og planløsning. Nybygg vil plasseres i nordre del av tomten, slik at 

de skjermer mest mulig av utearealet mot støy. Inne i bygget vil planløsning utformes slik at 

mindre støyfølsomme arealer plasseres mot nord. 

 

I forhold til trafikksikkerhet er dagens fortaus-nettverk langs flere gater i og utenfor 

planområdet mangelfullt. For noen av veiene er det en blanding av motorkjøretøy og gående 

og dette kan gi potensielt farlige situasjoner. Planområdet for dette planforslaget finner ikke 

løsninger for hele trafikksituasjonen for myke trafikanter i Hønefoss nord, men det legges opp 

til etablering av flere fortau og noe gang- og sykkelvei innenfor planområdet. Dette forbedrer 

følgelig trafikksikkerheten i nærområdet rundt skolene. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anser at utredningsplikten i det vesentlige er oppfylt. Det mangler fortsatt en 

konkluderende rapport fra arkeologiske registreringer. Slik rapport skal foreligge til 2. 

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

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Slik rådmannen ser det er utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg innenfor 

Hønefoss by en fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet om å redusere 

bilbasert transport. Det er også en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å tilrettelegge 

for vekst. 



 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene som vil kunne bidra til en bedre hverdag for 

skoleelever og ansatte ved skolene, i tillegg til andre som vil benytte seg av anleggene på 

fritiden. Foreslåtte tiltak vil også forbedre trafikksikkerheten i nærområdet. 

 

For mer inngående informasjon om de ulike temaene vises det til vedlagte planbeskrivelse. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

6. Uttalelse, Statens Vegvesen 

7. Uttalelse, Fylkesmannen i Buskerud 

8. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

9. Uttalelse, Ringerike kommune Forurensings-myndigheten 

10. Uttalelse, Ringerike kommune VAR  

11. Uttalelse 1, Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

12. Uttalelse 2, Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

13. Uttalelse, Brakar AS 

14. Uttalelse, Sven Lekve 

15. ROS-analyse 

16. Trafikkanalyse 

17. Støyvurdering 

18. Sol/skygge-studier 

19. Gjeldende reguleringsplan 82 Ullerålområdet 

20. Gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka 

21. Gjeldende reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage 

 

 

 Ringerike kommune, 21.12.2017 

 

 

 

 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_ 43 3 DETALJ REGULERING

ULLERÅL OG HOV SKOLER

Utarbeidet av COWI, 20 .12.2017
Sist revidert 21 .12 .2017

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
1. gangsbehandling i formannskapet 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. gangs behandling i f ormannskapet DATO, sa k 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 endri nger .

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Feltnavn
1. Bebyggelse og anlegg, (pbl. 12 - 5 , ledd 1)

Barnehage BBH
Under visning o_ B U 1 – o_BU2

2. Samferdselsan legg og teknisk infrastruktur, (pbl. 12 - 5 , ledd 2)
K jøreveg o_ SKV 1 – o_SKV3
Fortau o_ SF 1 – o_SF6
Gang - og sykkelveg o_ SGS 1 – o_SGS3
A nnen veggrunn – tekniske anlegg SVT
A nnen veggrun n – grøntareal SVG
Kollektivholdeplass o_ SKH
Parkeringsplasser o_ SPP

3. Grønnstruktur, (pbl. 12 - 5 , ledd 3)
Friområde o_ GF 1 – o_ GF2

4 . Hensynssoner , (pbl. 12 - 6 og 11 - 8 , ledd A.1)
Frisikt H140 _1 – H140_2
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FORMÅLSBESTEMMEL SER

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Universell utforming , (pbl. § 12 - 7, ledd nr.4 og 29 - 3)
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven),
teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q - 29/2010 om universell
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad.

Ga ng - /sykkelveger, fortau og andre gangforbindelser skal ha maks 2 % tverrfall.

§ 0.2 Støy (pbl. § 12 - 7, ledd 3)
Støy skal til enhver tid ligge innenfor rammene som er gitt i gjeldende lovverk og
retningslinjer.

§ 0.3 Forurensning (pbl. 12 - 7, ledd 3)
Ved s øknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det vurderes om det må foretas undersøkelser for å avdekke om det er forurensning i grunnen .

§ 0 .4 Kulturminner , (pbl. § 12 - 7, ledd 6)
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omta lt i lov om kulturminner § 8, ledd 2 .

§ 0. 5 Overvannshåndtering , (pbl. § 12 - 7, ledd 4 )
Overvann som ge nereres innenfor planområdet skal håndteres lokalt for å sikre vannbalansen
og unngå overbelastning på avløpsanleggene.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst så nære kilden som mulig, slik at vannets
naturlige kretsløp opprettholdes og naturens sel vrensingsevne utnyttes.

§ 0. 6 Geotekniske vurderinger , (pbl. § 12 - 7, ledd 12 )
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det følge en geoteknisk utredning.

§ 0. 7 Tilknytning til fjernvarmeanlegg , (pbl. § 12 - 7, ledd 8)
Innenfor planområdet skal nye bygg tilrettelegges for tilkobling til fjernvarmeanlegg.

§ 0.8 Bevaring av trær
Trær som er markert på plankartet skal bevares. Når enkelttrær utgår skal det reetableres nye
trær av samme art som eksisterende. Før anleggsstart skal trærne innmåles. Trærne skal
beskyttes i anleggsperioden.
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§ 1 . Bebyggelse og anleg g (pbl. § 12 - 5 ledd 1)
§ 1.1 Fellesbestemmelser
§ 1. 1.1 Dokumentasjonskrav ( pbl. § 12 - 7, ledd 1 )
Sammen med søknaden om tillatelse til oppføring av b ebyggelse, jf. plan - og bygningslovens
§ 20 - 1 skal det sendes inn situasjonspla n i målestokk 1:200 eller 1:100. Den skal inneholde
følgende:

- Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
- Utforming av uteområder med høydeangivelser o g materialb ruk. Herunder kommer

utearealer for opphold, lek og beplantning
- Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng
- Utvendig opplegg for renovasjon
- Utvendig belysning.
- Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
- Atkomstforhold og eventuelle interne veier med s nuplasser, parkeringsplass for

ansatte , Kiss and Ride og hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for busser og
maxitaxier og sykkelparkering.

- Varelevering

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
- 3D - visualisering, som fotomontasje og/ell er perspektivtegninger
- Sol/skyggediagram
- Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
- Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
- Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
- D okumentasjon av ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytilt ak.

- Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur

§ 1.1. 2 Estetiske forhold ( pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Bebyggelse og anlegg skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet. Volum og materialbruk
skal tilpasses tiltakets funksjon.
Materialbruk på fasa der og takflater skal ikke gi sjenerende lysreflekser.

§ 1.1.3 Vegetasjon (pbl. § 12 - 7, ledd 3)
Ved nyplanting skal det plantes vekster med lite pollenutslipp. Bjørk, or, hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

§ 1 .2 Barnehage (BBH)
§ 1.2. 1 Formål (pb l. § 12 - 7, ledd 1)
Felt BBH omfatter areal regulert til barnehage, inkludert uteområde med tilhørende anlegg.

§ 1.2.2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7, ledd 5)
Prosent bebygd areal (% - BYA) = 2 0 % BYA.
Parkering for barnehagen skal skje på område o_SPP. Parkering i nngår derfor ikke ved
beregning av % - BYA for felt BBH.

§ 1.2.3 Høyder (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Tillatt gesimshøyde for bygninger er maksimum 8 m over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 1.2.4 Utearealer (pbl. § 12 - 7, ledd 4)
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Utearealene skal være 6 ganger st ørrelsen av samlet innendørs leke - og oppholdsareal i
barnehage n. Utearealene skal sikres med g jerde med 1 m høyde . Det skal tilrettelegges for fri
ferdsel med port i vestre og østre del av gjerdet. Arealene skal ha brukbar beliggenhet med
hensyn til solfo rhold, helling og støynivå, og de skal ikke bestå av smale striper.

§ 1.2.5 Parkering (pbl. § 12 - 7, ledd 7)
Parkering for barne hagen skal skje på område o_SPP.
Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.
Det skal være minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA .

§ 1.3 Undervisning (o_BU1 – o_BU2)
§ 1.3 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 o g 14 )
Felt o_ B U1 og o_ BU2 omfatter areal regulert til undervisning , inkludert uteområde med
tilhørende anlegg. Arealene skal være offentlige.

I område o_BU2 inngår område for av - og påstigning hvor det skal være plass til:
- 2 skolebusser
- 1 maxitaxi
- 10 per son biler

§ 1.3 .2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7, ledd 5)
For felt o_ BU1 og o_BU 2 er maks BYA % = 3 0 %

§ 1.3.3 Høyder (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
For felt o_ BU1 og o_ BU 2 er t illa tt gesimshøyde for bygninger maksimum 1 3 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Det til lates oppbygg på tak for tekniske installasjoner og
skjermvegger/rekkverk. Nødvendige tekniske installasjoner på tak skal være samlet og
tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 1.3.4 Utearealer (pbl. § 12 - 7, ledd 4)
U tearealene skal ha god beliggenhet med hensyn til solforhold, helling og støynivå, og de skal
danne helhetlig e sammenhengende område r innenfor feltene o_ BU1 og o_ BU2.

§ 1.3. 5 Parkering (pbl. § 12 - 7, ledd 7)
Parkering skal etableres på egen tomt.
Del av p a rkering for ungdomsskolen, felt o_BU1, kan skje på område o_SPP.

Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
Minimum 10 % av bilparkeringsplassene sk al avsettes til elbil.

For felt o_ B U1 avsettes minst 120 sykkeloppstillingsplasser . Minst 60 av disse skal være i
takoverbygd sykkelstativ i nærheten av inngangsparti ved undervisningsbygg.

For felt o_ BU2 avsettes minst 200 sykkeloppstillingsplasser. Mi nst 100 av disse skal være i
takoverbygd sykkelstativ i nærheten av inngangsparti ved undervisningsbygg.
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§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12 - 5 ledd 2)
§ 2.1 Fellesbestemmelser
§ 2 .1.1 Dokumentasjonskrav (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Det ska l utarbeides teknisk plan for arealer regulert til offentlig samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Teknisk plan skal følge kommunalteknisk norm og godkjennes av kommunen.
Den skal vise:

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
- Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.
- Belysningsplan
- Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.

Offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

§ 2.2 Kjøre veg (o_SKV1 – o_SKV3)
§ 2. 2 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SKV1 er offentlig kjøreveg (Hovsmarkveien).
Felt o_SKV2 er o ffentlig kjøreveg (Flattumveien)
Felt o_SKV3 er offentlig kjøreveg ( Elling M Solheims vei og Dronning Ragnhilds vei ).

§ 2. 3 Fortau (o_SF1 – o_SF6)
§ 2. 3 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SF1 – o_SF6 skal være offentlig e fortau.

§ 2. 4 Gang - og sykkelveg (o_SGS1 – o_SGS3)
§ 2. 4 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SGS1 – o_SGS3 skal være offentlig e gang - og sy kkelveg er.

§ 2. 5 Annen veggrunn – teknisk e anlegg (SVT)
§ 2. 5 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Alt areal regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg innfor planområdet skal være offentlig
og benyttes til tekniske anlegg og sidearealer langs veg .

§ 2 .6 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
§ 2. 5 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Alt areal regulert til annen veggrunn – grøntareal innfor planområdet skal være offentlig og
benyttes til tekniske anlegg og sidearealer langs veg.

§ 2.7 Kollektivholdeplass (o_ SKH)
§ 2. 7 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Kollektivholdeplass o_SKH skal være offentlig og benyttes til bussholdeplass .

§ 2. 8 Parkering splasser (o_SPP)
§ 2. 8 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_ SP P skal være offentlig og benyttes til parkeri ng.

Innenfor felt o_SPP skal hele parkeringsbehovet for felt BBH dekkes .
Sykkeloppstillingsplassene skal ligge nær inngangsporten til barnehagen .

Innenfor felt o_SPP kan deler av parkeringsbehovet for felt BU1 dekkes .
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§ 3 . Grønnstruktur (pbl. § 12 - 5 l edd 3)
§ 3.1 Friområde (o_GF1 – o_GF2)
§ 3.1 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_GF1 og o_GF2 skal være offentlig e friområde r . Her tillattes ikke oppføring av
byg ninger eller annen bruk som er til hinder for områdets formål som friområde.

§ 4 . Hen synssoner (pbl. § 12 - 6 og 11 - 8)
§ 4.1 Sikringssoner
§ 4.1.1 Frisikt (pbl. § 11 - 8, ledd A.1) (H140_1 – H140_2)
I frisiktsoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5 m over tilstøtende vegbane.
Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikte n er ikke tillatt.

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser
§ 5. 1 Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i felt for samferdselsanlegg skal det
foreligge godkjent teknisk plan, jf. kravene som er angitt i § 2.1.

§ 5.2 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt for bebyggelse og
anlegg skal det foreligge godkjent situasjonsplan, jf. kravene som er angitt i § 1.1.

§ 5.3 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal
brannvannskapasitet være sjekket og behov for eventuelle utbedringstiltak avklart.

§ 5.4 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i felt BBH, BU1 og BU2 skal det foreligge
dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. Jf. § 0.2.

§ 5.5 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal utearealer
mv. være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan.

§ 5.6 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for beby ggelse og anlegg skal veg,
vann – og avløpsnett i planområdet være opp arbeidet i henhold til godkjente tekniske planer,
og angjeldende bygg være koblet til nettet.

§ 5.7 Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BBH, BU1 og BU2 skal eventuelle
nødvendige avbøtende tiltak mot støy for det aktuelle feltet være ferdig stilt.
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1 Innledning

Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplan ens samfunnsdel for 2015 - 2030 at
befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 nye beboere innen 2030, og at 70 % av
befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss - omr ådet. Ringerike kommune må jobbe aktivt og
målrettet for å t ilrettelegge for d enne utviklingen. Utbygging av nye skoler og utvidelse av
eksisterende skoler er en viktig del av dette arbeidet.

Hensikten med planarbeidet:
T ilrettelegge for f remtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov.

COWI AS er engasjert av Ringerike kommune for å bistå i prosessen, og til å utarbeide planforslag.
Prosjektleder og kontaktperson hos Ringerike kommune avdeling Samfunn - og utbygging er Arne
Andersen. Saksbehandlere på Areal - og byplankontoret er Ingrid Strømme.
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2 P l an prosess og medvirkn i n g

Medvirkning i planprosessen

Diagrammet til høyre viser normal planprosess i
henhold til plan - og bygningsloven.

Lovverket gir klare føringer med hensyn til
medvirkning i planprosesser. Naboer, offentlige
myndigheter og andre sentrale parter i saken blir
varslet gjenno m brev. I tillegg annonseres
planarbeidet i lokal presse, slik at også øvrige har
mulighet til å følge med og / eller komme med
innspill til planarbeidet.

En standard planprosess for reguleringsplaner har
flere runder der det bes om innspill. I første
omga ng varsles oppstart, for å innhente innspill før
det utarbeides et konkret forslag. Deretter legges
forslaget ut til offentlig ettersyn. Ved behov kan det
være aktuelt med flere slike høringsrunder.
Ringerike kommune bruker aktivt sine nettsider i
forbinde lse med pågående planarbeider, og alt
planmateriale som legges ut til høring vil legges ut
her: www.ringerike.kommune.no.

Vurdering av konsekvensutredning

Arealplanen er vurdert i henhold til "Forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan - og
b ygningsloven", som har til hensikt å sikre at
hensyn til miljø og samfunn blir tatt i betraktning
under utarbeidelsen av planer. Forskriftens
kapit t el 2 § 6 tar for seg tiltak som alltid skal
konsekvensutredes, mens kapitel 2 § 8 tar for seg
tiltak som sk al utredes , hvis det vurderes at de kan
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Vedlegg I til forskriften lister opp tiltak som alltid
skal utredes. Vedlegg II lister opp tiltak som skal
vurderes nærmere.

Reguleringsplanen for Hov og Ullerål sko ler skal tilrettelegge for utvidelse av eksisterende skolebygg
med tilhørende anlegg. I henhold til vedlegg I, nr. 24 skal bygg til offentlig tjenesteyting med et
bruksareal på mer enn 15 000 m² konsekvensutredes. I henhold til kapitel 2 § 8 skal regulerin gsplaner
for bygg for offentlig eller privat tjenesteyting uansett vurderes ut fra kriteriene som er listet opp i
kapitel 3 § 10 . For å avgjøre om planarbeidet utløser behov for utarbeidelse av konsekvensutredning
har en i oppstartsfasen gjort en overordne t vurdering av om det er sannsynlig at tiltakene som skal
hjemles i planen kan komme i konflikt med:

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense
og hensikt med planarbeid

• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Behandling av planforslaget i
kommunenes planutvalg

Planforslag legges ut på høring
med 6 ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget

Politisk behandling av
planforslaget i planutvalg,

før egengodkjenning i
kommunestyret

Figur 1 : Planprosessen
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› U tvalgte naturtyper eller prioriterte arter , (hensyn jf. Naturmangfoldloven) .
› Verdifulle kulturminner eller kulturmiljø, (hensyn jf. Kulturminneloven) .
› Sta tlige eller regionale planretningslinjer - eller bestemmelser, (jf. P lan - og bygningsloven).
› LNF - områder.
› Folkehelse, f.eks. som følge av forurensing.
› Risiko for alvorlige ulykker som følge av naturfarer.

Så langt en kan se er det lite sannsynlig at planen vil føre til vesentlige virkninger for miljø og
samfunn. Det er derfor ikke stilt krav om utarbeidelse av konsekvensutredning .

Oppstart av planarbeidet

Oppstart av planarbeid ble varslet 19.05.2017, med frist for innsending av merknader 19.06 .2017.
Oppst art av planarbeidet ble annonsert i Ringerike blad 20.05.2017.

Figur 2 . Kart med planavgrensning, brukt ved varsel om oppstart .

En har mottatt til sammen 9 merknader per brev og e - post. Sammendrag av, og kommentarer til
merknade ne følger i eget dokument som vil følge saken til politisk behandling .

› Statens vegvesen
› Fylkesmannen i Buskerud
› Buskerud fylkeskommune
› Ringerike kommune, forurensningsmyndighet
› Ringerike kommune, VAR
› Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
› Brakar AS
› Sven L ekve
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3 Pl an status og ramm ebetin gel ser

3. 1 Reguleringspl aner

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor areal regulert til offentlige bygninger og bygninger til
allmennyttige formål i g jeldende reguleringsplaner . Hov ungdomsskole ligger innenfor plan 155
«Hov smar ka » , vedtatt 28.11.85, og Ullerål skole ligger innenfor plan 82 «Ull erålområdet», vedtatt
25.08.75.

Planområdet tar også med seg Hovsmarka barnehage . Barnehagen og trafikal løsning for parkering
langs Hovsmark veien ble regulert i plan 334 , vedtat t 12.03.20 09.

Figur 3 . Gjeldende reguleringsstatus i området.

Planområdet (deler av Hovsmarkveien) overlapper reguleringsplan 196 "Hovsmarkveien boligfelt"
vedtatt 22.12.1988.

I øst grenser planområdet til reguleringsplan 335 "Fv. 35 Hønen gata" vedtatt 26.4.2012.
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3. 2 Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument, og tar stilling til langsiktige utfordringer,
mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. G jeldende
samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015 - 2030 er at
Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas høyde for at
det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 1 0 000 flere enn i dag.

Kommunen har identifisert en rekke delmål og tiltak som skal bidra til at den overordnede visjonen
realiseres innen 20 30. Følgende er særlig relevant for dette planarbeidet:

Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70
% av befolkningsveksten skjer i Hønefoss - området, med
sentrum som midtpunkt, og med lokalsentre i nord (Øvre
Hønengata), sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at
det skal legges til rette for bygging av mange nye bo liger i
Hønefoss nord. Med nye b oliger kommer behov for f lere
skole - og barnehageplasser. Ullerål og Hov skoler skal
utvides for å ta imot det økte elevtallet som forventes å
komme i denne delen av byen frem mot 2030.

Dersom dette målet skal nås er det en forutsetning at
skoletilbudet i kommunen dekker det økende behovet som
følger befolkningsveksten.

Det må også være høy kvalitet på skoletilbudet. Det betyr
blant annet at skolebygningene må være oppdaterte i
forhold til dagens standard, mht. bygningenes utforming,
utstyr mv.

Det te gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at en
kan redusere transportbehovet. I bybebyggelse er det gode
muligheter for å begrense bruken av personbil ved å legge
til rette for at man kan bevege seg trygt til fots eller på
sykkel fra bolig til koll ektivtilbud, s ervicetilbud, skole,
barnehage, f ritids - og aktivitetstilbud mv.

Energieffektivisering av kommunale bygg og anlegg
bidrar også til utslippsreduksjon.

Mål: Ringerike skal ha en
balansert og livskraftig
vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn.

Mål: Ringerike skal være
en attraktiv bokommune,
spesielt for unge og
familier i
etableringsfasen.

Mål: Ringerike skal være
et forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp.
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Kommuneplanens arealdel – gjeldende plan

Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig s amfunnsutvikling og arealbruk , og er et sentralt
virkemiddel for iverksetting av de overordna målsettingene i samfunnsdelen. Gjeldende arealdel ble
vedtatt 30.08.2007. Ullerål og Hov skoler ligger innenfor areal avsatt til offentlig bygning. Hov
Barnehage og grøntområdene rundt Ullerål skole ligger i areal avsatt til friområde.

Figur 4 . Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007.

Kommuneplanens arealdel – pågående planarbeid

Forslag til revidert arealdel er under utar beidelse. Planforslaget utarbeides med bakgrunn i ny
samfunnsdel, fastsatt planprogram, utredninger og mottatte innspill. Frist for innspill om ny arealbruk
er utgått. Ringerike kommune jobber med planforslaget og anslår at arealplanen vil ferdigstilles i løpet
av 201 8 .

3. 3 Grønn plakat

Grønnstrukturen omfatter alle store og små naturpregede områder. Grunnlaget for vurdering av
grøntområdenes verdi er betydningen de har for rekreasjon (folkehelse og trivsel), landskap (det
visuelle inntrykket av byen) og natur (biologisk mangfold). Med dette som bakgrunn har Ringerike
kommune gjennom Grønn Plakat satt følgende overordnede målsetting for grøntplanleggingen i
Hønefoss:
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Grønn plakat tar for seg grønnstruktur, landskapsverdier og lekeplasser, og ble vedtatt 30.11 .2000.

3. 4 Regionale og n asjonale pl aner, lover og retningslinjer

Regional planstrategi for Buskerud 201 7 – 2020, Buskerud
Fylkeskommune

Dette er en strategisk plan som skal fremme helhetlig regional utvikling og gjøre regional planlegging
forpliktende og målr ettet. Planen angir et sett med sentrale utfordringer som Buskerudsamfunnet står
overfor:

Figur 5 : Hovedtemaer i regional planstrategi, med underliggende utfordringer

Hovedmål:
Bevare hovedtrekkene i nåværende grønnstruktur og unngå videre oppdeling og
splittelse av områdene.

Delmål:
1. Bevare sammenhengende grønnstruktur som knytter Hønefoss til større
frilufts - og naturområder
2. Bevare og knytte sammen grønne korridorer som binder grøntområdene og
"bydelene" i Hønefoss sammen.
3. Sikre tilstrekkelig med gode grøntområder for den befolkningen som bor i byen
i dag, og for de nye innbyggerne som det er ønskelig at bosetter seg i byen.
4. Reparere mangler og utvide strukturen.
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Ringerike kommune er en av de sju største kommunene i Buskerud som til sammen utgjør 77 % av
innbyggerne i fylket og som de siste 10 årene har stått for 86 % av befolkningsveksten. Denne trenden
forventes å fortsette fremover. Med befolkningsvekst følger behov for å utvide kapasiteten på
kommunale tjenester som infra struktur, helset jenester, skole - og barnehager.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging

Retningslinjen har som mål at arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
arealutnyttelse. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige, kompakte byer og tettsteder, legge til
rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Lovens formål er å fremme l ikestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av
nedsatt funksjonsevne.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
plan leggingen

Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan - og
byg ningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan - og byggesaksbehandling etter
plan - og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være
sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i
bruk til/eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Annet

Andre lover, forskrifter og statlige planretningslinje som følges og ivaretas, men som ikke
kommenteres nærmere i denne planbeskrivelsen:

› Plan - og bygningsloven.
› L ov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven ).
› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldlo ven) .
› Lov om kulturminner (Kulturminneloven ).
› Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging i kommunene .
› St. meld. nr. 34 (2006 - 2007), Norsk klimapolitikk .
› Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging .
› Den europeiske landskapsko nvensjonen .
› Lov om folkehelsearbeid og forskrift om miljørettet helsevern.
› Retningslinje for behand ling av støy i arealplanlegging.
› Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging .
› (Listen er ikke uttømmende)
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4 Dagen s situasjon

I dette kapitt elet gis en kort beskrivelse av dagens situasjon, for å gi et innblikk i hvordan planom rådet
framstår i dag. Kapittel 6 og 7 tar for seg ulike fagtema som berøres av planarbeidet, og der er dagens
situasjon nærmere beskrevet med fokus på de enkelte temaene .

4. 1 Beliggenhet og adkomst

Planområdet ligger i Hønefoss nord, på vestsiden av Hønengata. Hov ungdomsskole ligger inntil og
delvis inni Hovsmarka friområde. Skolen har adkomst fra Hovsmarkveien. Veien opp til skolen er
stengt for biltrafikk fra 08:00 til 15: 00. Skolen har parkering langs Hovsmarkveien, på en
parkeringsplass som ble forlenget mot vest under byggingen av Hovsmarka barnehage i 2009/2010.

Figur 6 . Planområdets beliggenhet.

Ullerål skole ligger sør for ungdomsskolen og er omkranset av villabebyggelse mot øst, sør og vest.
Adkomst og parkering ligger langs Hovsmarkveien. For gående og syklende er det også
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adkomstmuligheter fra Elling M Solheims vei i vest og fra Flattumveien i øst, via snarveier over
skolens uteområde.

4.2 Vei nett og trafikkmengder
Hønengata er hovedvei som knytter nord og sør av Hønefoss sentrum sammen. ÅDT i Hønengata er
oppgitt til å være 17.700 kjt/døgn i Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Fartsgrensen er 50 km/t på
strekningen, og det er fortau på begge sider av veien. Ved bussholdeplassene i Hønengata er det ikke
kantstein som skiller kjørebane og holdeplass fra fortauet.

Hovsmarkveien og boliggatene ellers i området er 30 - sone. I Hovsmarkveien er det fortau på sørsiden
av veien.

Hovsmarkveien er kommunal veg me d bredde på ca. 6m . Det er fortau på sørsiden av veien fra
Hønengata til bussholdeplassen nedenfor Hov ungdomsskole. Her er det fotgjengerovergang som
forbinder fortauet med gang - og sykkelveg som ligger mellom Hovsmarkveien og parkeringsplassen
ved ungdom sskolen og barnehagen. Gang og sykkelvegen fortsetter opp til Ringerikshallen. Det er
også en gang - og sykkelvegforbindelse inn mot boligområdet sør for Hovsmarkveien.

Fotgjengerovergangen er plassert i et område hvor det er mye aktivitet og kryssende traf ikk, særlig når
skolen starter og slutter. Her skal gående og syklende krysse Hovsmarkveien samtidig som mange
kommer med buss og noen blir kjørt av foreldre. Ansattparkeringen har også adkomst fra det samme
trafikkarealet. Videre går det en del trafikk ti l og fra Hov industripark. Her er det med andre ord en
miks av myke trafikanter, lette kjøretøy i form av privatbiler, og tunge kjøretøy i form av busser og
lastebiler. I forbindelse med VA - tekniske arbeider og fremføring av fjernvarmeledninger til Hov
ung domsskole ble busslommen endret og adkomst til parkeringsplassen flyttet lenger vest.

Boliggatene rundt Ullerål skole har variert gatesnitt. Sørlig del av Elling M Solheims vei har fortau,
den nordre delen har ikke fortau og benyttes delvis til kantparkeri ng. F lattum veien og Dronning
Ragnhilds vei er noe smalere og har ikke fortau. Flattumveien er stengt for gjennomkjøring.

22.11.2017 vedtok vegmyndigheten i Ringerike kommune etablering av et nytt gangfelt i
Hov smarkveien umiddelbart nord for kryss et med Sa gaveien.

4.3 Parkering

De ansatte ved Ullerål skole har i dag 2 områder på hver side av hovedinngangen som kan benyttes for
parkering. Foran hovedinngangen er det en sløyfe om benyttes for kjøring av elever til og fra skolen.
Varelevering og taxi benytter seg av det samme arealet.

Ved Hov ungdomsskole er det en stor plass nede ved Hovsmarkveien som benyttes som
ansattparkering og parkering for besøkende. Det er skiltet med innkjøring forbudt opp mot skolen i
tidsrommet 07.30 - 15.00 for andre enn varetransport. Det ble observert parkerte biler i bakken opp mot
skolen i dette tidsrommet, noe som tyder på at forbudet er vanskelig å overholde.
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Figur 7 . Parkering ved Hovsmarkveien Foto: COWI.

4. 4 Gående og syklende

Langs Hønengata er det fortau på begge sider av veien. Kryssingsmuligheter over Hønengata er vist i
Figur 8 . Det er ett lysregulert gangfelt ved Hønen Allé som fortsetter i en gang - og sykkelvei inn mot
Olav Duuns vei. Det er ikke oppmerket gangfelt over Olav Duuns vei, men det er fortau videre langs
Klinikkveien mot Elling M. Solheims vei , og så gangfelt over til Ullerål skole. Langs Elling M.
Solheims vei er det fortau på strekningen fra gangfeltet og sørover langs grøntområdene ved skolen.

Figur 8 Tilrettelegging for myke trafikanter i området rundt skolene. Kartkilde: kart.1881.no
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4. 5 Kollektivtransport

Ullerål og Hov skoler betjenes av en skolebuss som stopper i Flattumveien rett ved Ullerål skole. Det
kjøres en buss samlet for beg ge skolene. Flattumveien på vestsiden av skolegården er skiltet blindvei ,
og det er kun buss som har lov å kjøre på deler av Flattumveien nordover fra Dronning Ragnhilds vei.
Ved Flattumveien 38 er det en vendehammer for annen trafikk i Flattumveien.

4. 6 Land skap og terreng

Hov skole ligger i sørenden av Hovsmarka, og er på grunn av omkringliggende skog knapt synlig fra
Hovsmarkveien og bebyggelsen på flata nedenfor. Skolebygningene ligger på nivå 104 - 105 moh, det
vil si ca. 18 meter høyere i terrenget enn Ull erål skole. Idrettsbanen og uteoppholdsarealene til
ungdomsskolen ligger enda litt høyere i terrenget, med direkte forbindelse inn mot friområdene i
Hovsmarka.

Både nivåforskjellen og beliggenheten "midt i naturen" g ir skoleområdet en spesiell identitet. Det er
satt av rikelig med plass til ballspillbaserte aktiviteter, og lagt lite vekt på å tilrettelegge for gode
oppholdsarealer og uterom for de ungdommene som ikke engasjerer seg i ballspill i friminuttene.

Figur 9 . Skråfoto av Hov ungdomsskole. Kilde: Gule Sider.
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Ullerål skole ligger nede på flata i boligområdet, med skog og natur som nær nabo i nord . Både nord
og vest for skolen er terrenget preget av bratte moreneskråninger, men skoletomten har ingen naturlige
høyd eforskjeller som kan brukes til å skape et spennen de og utfordrende lekemiljø. Det er lagt opp
slake voller rundt fotballbanen for å gi en fysisk avgrensing mot omkringliggende boliggater. På
lekeplassen er det lagt opp hauger som tilfører litt variasjon i det ellers flate terrenget.

Figur 10 . Ullerål skole sett fra Dronning Ragnhilds vei.

Figur 11 . Terrengrelieff.
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5 Beskrivel se av planforslaget

5. 1 Planlagt arealbruk

Mål for planarbeidet

Hensikten med plan arbeidet er å t ilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov.

Skolene li gger på romslige tomter med god avstand til nabobebyggelse. Dette har betydning for
handlingsrommet med hensyn til høyder og volumer. Byggene skal ha høy kvalitet og g od estetisk
utforming, og enkelt vedlikehold skal vektlegges. Foreliggende prosjekt for nybygg på Ullerål skole
viser at de n nye skolen vil få ganske lik beliggenhet som i dag, men reguleringsplanen er fleks ibel i
forhold til lokalisering og arealdisponeri ng innenfor feltene .

Planområdet

Det varslede planområdet var ca. 94 daa. Eiendommen gnr/bnr 86/349, på hjørnet mot Hønengata, og
et område nord for Hovsmarkveien vis a vis Ullerål skole, er tatt ut av planen, og planforslaget er
derfor noe mindre enn det varslede området. Planforslaget er ca. 91 daa stort.

Eiendommene i planom rådet er hovedsakelig kommunale, med unntak av barnehagen og noen striper
langs veiene i området, hvor samferdselsformål dels kommer inn på privat grunn. For eksempel går
e iendomsgren sene i Elling M Solheims vei midt i veien og nytt fortau på nordsiden av Hovsmarkveien
vil medføre inngrep i private eiendommer.

Figur 12 : Planforslaget vist på flyfoto fra Google Earth.
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Planområdet omfatter dagens skolet omter ved Hov og Ullerål skoler, Hovsmark a barnehage og
p arkeringsplassene til Hovsmarka barnehage og Hov skole lokalisert langs Hovsmarkveien.
Hovsmarkveien inngår også i planområdet. For å sikre at relevante problemstillinger knyttet til
Hovsmarkveien kan løses o g hjemles i reguleringsplanen er planområdet strukket helt ut til krysset
mot Hønengata. Delene av Elling M Solheims vei, Flattumveien og Dronning Ragnhilds vei som
ligger inntil Ullerål skoles utearealer er også tatt med i planområdet.

Figur 13 : Plankartet viser barnehage - og skoletomtene, grønnstruktur og forslag til løsning av trafikkarealene.

Arealregnskap

Formål Feltnavn Areal i daa
BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 1)
Barnehage (1161)
Undervisning (1162)
Sum areal denne kategori

BBH
o_BU

5,3
55,4

60,8
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)
Kjøreveg (2011)
Fortau, offentlig (2012)
Gang - og sykkelveg (2015)
Annen veggrunn – teknisk anlegg (2018)
Annen veggrunn – grøntareal (2019)

o_SKV
o_SF
o_SGS
o_SVT
o_SVG

7,4
2,8
1,2
1,1
4, 7
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Kollekti vholdeplass (2073)
Parkering (2080)
Sum areal denne kategori

o_SKH
o_SPP

0,2
3,4

20,8

GRØNNSTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr.3) 2,8
Friområde (3040)
Sum areal denne kategori

o_GF 9,7
9,7

Totalt alle kategorier 9 1 , 3

5. 2 Hovsmarka barnehage (felt BBH)

Område BBH er en videreføring av byggeområde for barnehage i tidligere reguleringsplan 334
Hovsmarka barnehage fra 2009. Områdets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret.

Rammene som er angitt i plan 33 4 fra 2009 videreføres i denne planen. Se reguleringsbestemmelsene
for mer utfyllende informasjon om rammer og krav til felt BBH.

Parkering for barnehagen skal fortsatt skje på område avsatt til offentlig parkering, o_SPP, men
detaljeringen av parkeringspl assen er utelatt i ny plan.

Barnehagen er allerede i dag støyutsatt. Det stilles derfor krav om støyskjerm mot Hovsmarkveien
langs hele barnehagen. Dette er nytt i forhold til dren tidligere reguleringsplanen Kravet utløses hvis
det skal gjøres tiltak som krever brukstillatelse på barnehagen.

Figur 14 . Skråfoto av Hovsmarka barnehage. Kilde: Gule Sider.
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5. 3 Hov ungdomsskole (felt BU1 )

Det er ingen ko nkrete planer for ungdomsskolen og d et er ikke tatt stilling til når ny Hov skole ska l
rehabiliteres/bygges ny. Det er derfor ikke ønskelig å planlegge skoletomten i detalj. Det er likevel
hensiktsmessig å ta arealet med i planleggingen ettersom begge skolene påvirker hverandre s nærmiljø .

Hov ungdomsskole har i dag 230 elever. Skolen vurde res utvidet til en 3 - eller 4 - parallell
ungdomsskole. 4 - parallell utgjør ca. 360 elever. I tillegg skal den tilpasses ungdommer med
sammensatte behov og rom til elever som skal tilhøre en innføringsgruppe/gruppe for
minoritetsspråklige elever. En ser også for seg at det skal etableres ny idrettshall ved Hov skole i en
senere fase.

Planforslaget viderefører i hovedsak rammene fra tidligere plan. Skoletomten fra reguleringsplan 155
Hovsmarka ble redusert litt ved vedtak av reguleringsplan 334 Hovsmarka barneh age, da del av
byggeområdet ble endret til parkering og friluftsområde. Foreliggende planforslag innebærer en ny
justering mot friområdet (tidligere friluftsområde) slik at eksisterende sti inng år i friområdet.

Skolens byggeområde blir 33,5 daa. Tomten e r kupert og har stigningsforhold som er utfordrende i
forhold til krav om universell utforming. Skolens område utvides ned mot Hovsmarkveien i retning
Ullerål skole. I forhold til utnyttelse av tomten gir planforslaget stor fleksibilitet i forhold til plas sering
av bygg og utforming av adkomst, interne veier og stier og skolens øvrige uteareal.

Figur 15 : Hov ungdomsskole, flyfoto sett fra vest. K ilde: bing.com/maps

Skoleområdene reguleres til undervisning . Dette formålet skal omfa tte skolebygninger,
idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt bussoppstillingsplasser. I
tillegg vil noe av parkeringsbehovet bli løst på område avsatt til offentlig parkering o_SPP. Dette gir
rom for nødvendig fleksibili tet i forhold til arealbruk. Detaljutforming av uteområ der og
trafikkområder knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse med byggesaken. I
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reguleringsbestemmelsene er det derfor satt krav til at det må utarbeides en utomhusplan som viser
sko lebyggene og de ulike funksjonenes utforming og plassering.

Utnyttelsesgraden er endret fra "Tillatt utnyttingsgrad: 0,20" i gjeldende plan til % - BYA = 30 %.
Disse begrepene er ikke direkte sammenliknbare men endringen er ikke dramatisk.

Byggehøyde er i gjeldende reguleringsplan satt til inntil 2 etasjer. Etasjer er ikke lenger gyldig måte å
angi høyde på i reguleringsplaner. T illatt gesimshøyde er i ny plan satt til maksimum 13 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Ut over dette tillates det oppbygg på tak for tekniske installasjoner og
skjermvegger/rekkverk. Disse skal være samlet og tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over
gjennomsnittlig planert terreng.

5. 4 Ullerål skole (felt BU2)
Det skal bygges ny Ullerål skole på samme sted som dagens barneskole. Skolen planlegges og
dimensjoneres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn, med velkomstklasse for inntil 40 elever og
idrettshall i håndballstørrelse. Videre skal kulturskolen benytte arealer i skolen.

Planen omfatter også idrettshall i håndballstør rels e i tilknytning til skolen ( aktivitetsflate 25 x 45 m ) .
Den frie takhøyden (under dragere, lysarmatur osv.) skal være minst 7 m over hele aktivitetsflaten.
Hallen skal fungere som arena med plass til 200 sittende tilskuere. Denne skal benyttes til
undervis ning i kroppsøving og av elever i SFO - tiden. Ettermiddag og kveld skal den være tilgjengelig
for idrettslag og nærmiljø.

Skolens område er i tidligere reguleringsplan delt i to av en gangveg over skolegården fra
Flattumveien til Klinikkveien. I foreliggend e planforslag er h e le skolens område samlet i ett
byggeområde. Forslaget til reguleringsplan gir stor frihet til plassering av bygg og anlegg. Dagens
bebyggelse forutsettes revet, med unntak av den nyeste delen.

Skoleområdene reguleres til undervisning . D ette formålet skal omfatte skolebygninger,
idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt bussoppstillingsplasser. Nytt
skolebygg er planlagt på samme del av tomten som eksisterende skolebygninger, mot nord. Utforming
av skole bygg, utearealer og plassering på tomten fremgår av illustrasjonene nedenfor. Planen gir også
rom for andre løsninger og bearbeiding av den valgte løsningen.

Utnyttelsesgraden er endret fra "U = 0,20" i gjeldende plan til % - BYA = 30 %. Disse begrepene er
ikke direkte sammenliknbare men endringen er ikke dramatisk.

Byggehøyde er i gjeldende reguleringsplan satt til 2 etasjer. Etasjer er ikke lenger gyldig måte å angi
høyde på i reguleringsplaner. T illatt gesimshøyde er i ny plan satt til maksimum 13 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Ut over dette tillates det oppbygg på tak for tekniske installasjoner og
skjermvegger/rekkverk. Disse skal være samlet og tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over
gjennomsnittlig planert terreng.
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Figur 16 : Uller ål skole sett fra vest, flyfoto av opprinnelig bebyggelse. Kilde: Gule sider

Figur 17 : Ullerål skole, dagens bebyggelse. Kilde: Gule sider.
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Figur 18 : Ullr, vinnerforslaget fra konkurrans e om ny Ullerål skole. Illustrasjon: L2 Arkitekter

Figur 19 : Soneinndeling ny skole. Illustrasjon: L2 Arkitekter
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Figur 20 : Situasjonsplan, ny skole , vinnerforslaget fra Betonmast Hære Ringerike AS.

Stø yforholdene ved skolen blir omtrent som i dag. Det vil si at det er gul støysone på skolens uteareal
langs Hovsmarkveien. Skolens planløsning viser idrettshall og kulturdel / fellesdel nærmest
Hovsmarkveien (se figur 21 ). Skoledelen blir liggende mot syd. Både undervisningsrom og det
vesentligste av skolens utearealer kommer dermed i hvit støysone.
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Figur 21 : Snitt av planlagt ny skole, fra vinnerforslaget Ullr . Illustrasjon: L2 Arkitekter

Figur 22 : Pl anlagt skole lagt inn i terrengmodell . Illustrasjon: COWI

5. 5 Samferdselsanlegg

Veg og trafikkløsning

Vegsystemet i området vest for Hønengata er i reguleringsplan 82 Ullerålområdet (1975) planlagt
endret fra rutenett og kvartalstruktur til et system av samle veger og adkomstveger med liten grad av
gjennomkjøring. Dette er ikke gjennomført og videreføres ikke. F oreliggende planforslag tar
utgangspunkt i dagens vegsystem, men med flere nye fortau tegnet inn.
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Kjøreveger

Hovsmarkveien reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Tilkobling mot Hønengata er
tilpasset reguleringsplan 335 Fv. 35 Hønengata (2012).

Elling M Solheims vei reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Dette er en endring fra
tidligere plan hvor del av Elling M Solheims vei mellom Klinikkveien og Ole Vigs veg er regulert til
gangveg.

Flattumveien reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Veien reguleres som i tidligere plan til
en blindvei. Det er lagt inn en vendehammer innerst i veien.

Dronning Ragnhilds vei (syd for Ulle rål skole) reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Dette
er en endring fra tidligere plan hvor Dronning Ragnhilds vei er regulert til gangveg mellom Sigrid
Undset vei og Flattumveien.

Frisiktlinjer og – soner er lagt inn i plankart og bestemmelser . Det er forutsatt forkjørsregulerte kryss.

Fortau og gang - /sykkelveger

Fra Hønengata til bussholdeplassen ved Hov ungdomsskole reguleres det inn et nytt fortau. Fra
bussholdeplassen går fortauet over i en gang - og sykkelvei (eksisterende). Gang - /sykkelvei en langs
Hovsfossveien reguleres med 3 m bredde og dagens linjeføring.

På sydsiden av Hovsmarkveien reguleres det inn nytt fortau, mellom Olav Duuns vei og Flattumveien,
slik at det blir et sammenhengende system for gående mellom Hønengata og Sagaveien /
f otgjengerfeltet ved Hov ungdomsskole.

Langs vestsiden av Elling M Solheims vei og nordsiden av Dronning Ragnhilds vei reguleres det
sammenhengende fortau. Det er i dag fortau på deler av strekningen.

Gang - /sykkelveg på vestsiden av Ullerål skole videreføre s med linjeføring som avviker fra tidligere
regulering, men samsvarer med dagens situasjon.

22.11.2017 vedtok vegmyndigheten i Ringerike kommune etablering av et nytt gangfelt i
Hov smarkveien umiddelbart nord for kryss et med Sagaveien. I planforslaget er dette fulgt opp ved å
legge en forbindelse fra gangfeltet over til gang - /sykkelvegen langs Hofsfossveien.

Gang - /sykkelveger og fortau reguleres med 3 m bredde, med unntak av den østligste delen av fortauet
nord for Hovsmarkveien (SF1 og del av SF2). Bredde n på fortauet er her redusert til 2,5 m av hensyn
til boligeiendommene i Kringlemoveien.

Kollektivtrafikk

Det legges ikke opp til noen store endringer i forhold til kollektivtrafikk i området, men det blir bedre
gangforbindelser med fortau på begge sider av Hovsmarkveien, slik at det blir greiere å komme seg til
og fra bussholdeplassene i Hønengata.
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Parkering

Parkering for barnehagen skal i sin helhet skje på område t som i planen er avsatt til parkering, o_SPP.
Parkering for skolene etableres på skolenes område, men del av parkering for ungdomsskolen kan skje
på område o_SPP. Det er ikke lagt opp til parkering i eller langs noen av kjørevegene i planområdet.

Parkeringskravene i planforslaget er skrevet med utgangspunkt i forslag til nye
kommuneplanbestem melser for Ringerike. I reguleringsbestemmelsene er det satt følgende krav:

Barnehagen
› Parkering for barnehagen skal skje på område t o_SPP.
› Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
› Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) s kal være tilpasset funksjonshemmede.
› Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.
› Det skal være minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA.

Skolene
› Parkering skal etableres på egen tomt.
› Del av parkering for ungdomsskolen, felt o _BU1, kan skje på område t o_SPP.
› Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
› Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
› Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.
› For felt o_BU1 (Hov) avsettes minst 200 sykkeloppstillingsplasser. Minst 100 av disse skal være i

takoverbygd sykkelstativ i nærheten av inngangsparti ved undervisningsbygg.
› For felt o_BU2 (Ullerål) avsettes minst 120 sykkeloppstillingsplasser. Minst 60 av disse s kal

være i takoverbygd sykkelstativ i nærheten av inngangsparti ved undervisningsbygg.

5. 6 Teknisk infrastruktur

Skolebyggene og barnehagen er tilknyttet eksisterende kommunalt ledningsnett for vann og avløp.

5.6.1 Vann

Hønefoss nord forsynes med vann fra kommunen s hovedvannverk på Kilemoen. Det etablerte
grunnvannsanlegget er under utbygging både kapasitetsmessig (to nye grunnvannsbrønner og
høydebasseng) og renseteknisk med et nytt behandlingsanlegg. Dette gir god sikring av både
vannkvalitet og kapasitet.

5.6.2 Avløp

Avløp fra området føres til Monserud Renseanlegg. Også dette anlegget er under utbygging. Anlegget
utvides for å kunne håndtere den forventede befolkningsøkningen i regionen. Byggearbeidene skal
etter planen være ferdige våren 2019, og det nye renseanlegge t forventes satt i full drift i løpet av
høsten 2019. Kapasiteten vil da være svært god.
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5.6.3 Fjernvarme

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) har tildelt Vardar Varme fjernvarmekonsesjon i
Ringerike kommune med varighet til 01.01.2032. Konsesjonsområdet dekker store deler av de sentrale
områdene i Hønefoss, og tettbebyggelsen rundt byen. Ullerål og Hov skoler ligger innenfor
konsesjonsområdet og er allerede tilknyttet fjernvarmenettet.

Figur 23 . Utsnitt av kart som viser fjernvar menettet i Hønefoss. Kilde: vardar.no/varme

5. 7 Grønnstruktur

Friområder

Delene av planområdet som i dag er regulert til friområde /friluftsområde mellom barnehagen og
ungdomsskolen videreføres med formål friområde . Foreliggende planforslag innebærer en juster ing av
grensen mellom ungdomsskolen og friområdet (tidligere friluftsområde) slik at en eksisterende sti
inngår i friområdet.

Øst for ungdomsskolen er et mindre område endret fra grønt formål til byggeområde (skole).

Bevaring av trær

Langs Elling M Solhe ims vei er det en rekke med lønnetrær som reguleres til bevaring. De mer
frittstående trærne lengre sør langs Elling M. Solheims vei er en asal - art. Disse trærne har mange
skader, og er vurdert til ikke å være bevaringsverdige.

R ekken av aske trær som står vinkelrett på rekken med lønnetrær, ved dagens ansatt - parkering er også
vurdert. Treet lengst øst i rekken, samt treet som er nr. 2 fra skolebygningen er kraftige og av god
kvalitet og reguleres til bevaring.
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I plankartet er trærne tegnet ut fra flyfoto. Plasseringen er derfor mindre nøyaktig enn om de hadde
vært målt inn.

5. 8 Universell utforming
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig fo r allmennheten , skal sikres tilgjengelighet
for alle brukergrupper . Dette er nedfelt i d iskriminerings - og tilgjengelighetsloven , plan - og
bygningsloven og forskrifter.

I planforslaget er det en enkel og lett forståelig overordnet struktur som skal gjøre det lett å orientere
seg i området. Den nedre delen av området har et naturlig flatt terreng som gjør det enkelt å få
tilfredsstillende stigningsforhold på veier og fortau.

Det kuperte terrenget på ungdomsskolen er en utfordring i forhold til tilgjenge lighet og universell
utforming . Planforslaget detaljstyrer ikke disponeringen av ungdomsskolens byggeområde. Det skal
være rom for å finne optimale løsninger ved detalj planlegging av en ny ungdomsskole, enten dette
innebærer å legge gangforbindelser i lange, slake svinger eller å ta opp høydeforskjeller ved hjelp av
bygningenes plassering.

5. 9 Gjennomføring

Det m este av eksisterende bygningsmasse tilhørende skole ne skal på sikt fjernes. Det er foreløpig ikke
tatt stilling til hvordan de n ny e Hov skole skal utformes. De fremtidige utbyggingsprosjektene har ulik
tidshorisont. D et er Ullerål skole som skal utvikles f ørst og her foreligger det et konkret prosjekt.
Oppstart av bygge arbeidene er planlagt så snart skolen stenger og sommerferien 2018 begynner.

5.9.1 Rekkefølgekrav

Det er i reguleringsbestemmelsene fastsatt følgende krav som gjelder rekkefølgen i utbyggingen:

Fø r det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt for bebyggelse og anlegg skal det:
› Foreligge godkjent situasjonsplan
› Brannvannskapasitet være sjekket og behov for eventuelle utbedringstiltak avklart.
› Foreligge dokumentasjon på ivaretakel se av st øykrav og aktuelle støytiltak

Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i felt for samferdselsanlegg skal det:
› Foreligge godkjent teknisk plan

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal
› Utearealer mv. være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan.
› Veg, vann – og avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer, og

angjeldende bygg være koblet til nettet.
› Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak mot støy være ferdigstilt.
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6 Virkni nger av planforslaget

Arealplanen er vurdert i henhold til "Forskrift om konsekvensutredninger for plane r etter plan - og
bygningsloven" og det er konkludert med at det ikke stilles krav om utarbeidelse av
konsekvensutredning. Dette er det nærmere redegjort for kapittel 2 Planprosess og medvirkning .

I det føl g ende redegjøres det for vurderingene som er gjort i planprosessen, og de forventede
virkingene av planforslaget. Det redegjøres også for tiltak som skal iverksettes for å sikre at
utbyggingen gjøres in nenfor rammer som ivaretar miljø - og samfunnshensyn.

6. 1 Overordnede planer

Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplanens samfunnsdel for 2015 - 2030 at
befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 nye beboere innen 2030, og at 70 % av
befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss - området. Ringerike kommune må jobbe aktivt og
målrettet for å tilrettelegge for denne utviklingen. Utbyggi ng av nye skoler og utvidelse av
eksisterende skoler er en viktig del av dette arbeidet.

God kvalitet på kommunale tjenester en viktig, både for befolkningens levekår og for
næringsutvikling. Utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg innenfor Høn efoss by er
fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet om å redusere bilbasert transport. Videre
legges det ikke beslag på LNF - områder eller naturressurser når byggingen skjer på arealer som
allerede er tatt i bruk til utbyggingsformål.

Utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg i by er effektiv arealutnyttelse som bidrar til å
redusere bilbasert transport.

Prinsippet om universell utforming er lagt til grunn i planarbeidet. Tilgjengelighet skal sikres for alle,
også for personer med neds att funksjonsevne.

Barn og unge ivaretas i planprosessen gjennom varslinger og offentlig ettersyn. Hensikten med
planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av Ullerål og Hov skole og gjennom det bedre
oppvekstforholdene for barn og unge .

Planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Ringerike, og i tråd med regionale og nasjonale
føringer og strategier.

6. 2 Landskapsbildet
Det er ingen planlagte endringer for barnehagen og en eventuell videre utvikling av barnehagen
innenfor planens rammebetingelser vil ik ke påvirke landskapsbildet.

Hov ungdomsskole ligger skjermet av skog i sørenden av Hovsmarka. Dagens skolebygg og anlegg er
knapt synlig fra omgivelsene. Det foreligger ingen planer om å fjerne vegetasjonen , verken mot marka
eller mellom skolen og Hovsmark veien. Dersom det likevel skulle bli aktuelt er det kun fra en
begrenset del av bebyggelsen langs Hovsmarkveien at Hov skole vil være synlig fordi skole tomta
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ligger mellom høye sandrygger. Ved eventuell bygging av ny ungdomsskole vil virkningen av denne
på landskapsbildet avhenge av bygningenes plassering og utforming. Dersom ny skole plasseres mer
eler mindre som i dag vil den eksponeres tilsvarende lite. Dersom ny skole legges nærmere
Hovsmarkveien kan den bli mer eksponert, men den vil ikke bryte silhuet ten i landskapsbildet, fordi
terrenget nord for skoletomten er høyere enn en eventuell ny skole vil bli.

Ullerål skole l igger eksponert nede på flata omgitt av boligbebyggelse . Dagens skolebygg ligger i
nordøstenden av skoletomta, helt opp mot Hovsmarkvei en og Hovsmarka med skogkledde sandrygger.
Den nye bebyggelsen vil erstatte den gamle på samme plassering.

Ettersom skolen blir liggende i forkant av vegetasjonsdekkede moreneskråninger, og skoletomta er
stor og åpen, vil ikke nybyggene oppleves som særli g dominerende i det overordnede
landskapsrommet. Bebyggelsen blir større og mer kompakt enn eksisterende skolebygninger, men det
blir en relativt lav bebyggelse.

Regulert byggehøyde er 13 m, noe som er høyere enn de frittliggende småhusene i området, men
samtidig ikke høyt for nybygg i en bysituasjon.

Det er også god avstand til nabobebyggelsen langs Flattumveien i vest og Elling M Solheims vei i øst .

Figur 24 : Skolenes plassering i landskapet . Illustrasjon: COWI

Sol - og sky ggeforhold

Sol - og skyggeforhold er vist i eget vedlegg. Dette viser sol - og skyggeforhold for hver time for:

› Vårjevndøgn, 20. mars kl 08 – 18 (19)
› Sommersolverv, 21. juni kl 08 – 20
› Høstjevndøgn, 22. september kl 08 – 18 (19)
› Vintersolverv, 21. desember kl 09 – 15
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For område BU2 (Ullerål skole) er det illustrert to varianter. Det er vist virkningen av det aktuelle
byggeprosjektet for sol - og skygge slik prosjektet nå er utformet og virkningen av prosjektet dersom
det ble bygget med maks høyder i henhol d til reguleringsplanen. Det siste er å regne som
konsekvensen av planforslaget, mens det aktuelle prosjektet er det som mest sannsynlig blir realiteten.

Sol - og skyggestudiene viser at skolen vil ha meget gode solforhold, særlig på det store
sammenhengen de utearealet på sydsiden.

Nabobebyggelsen langs Flattumveien vil få skygge fra nybygget tidlig på dagen, mens
nabobebyggelsen øst for Elling M Solheims vei får skygge fra nybygget på kveldstid.

Ungdomsskolen har gode solforhold og påvirker ikke sol - og s kygge hos øvrig bebyggelse.

6. 3 Grønnstruktur

Planområdet berører både områder som er registrert med "Sto r verdi" og "Meget stor verdi" i temakart
for grønnstruktur. Fremtidig bebyggelse v il i all hovedsak lokaliseres i delene av planområdet som
a llerede er be bygd, noe som medfører at konsekvenser i forbindelse med realisering vil være små.

Figur 25 . Utsnitt av " Grønn plakat " t emakartet for grønnstruktur . Kilde: Ringerike kommune

Planområder berører "Store landskapsverdier" som i kke bør omdisponeres, men ligge r utenfor "Meget
store landskapsverdier". Det berører "Naturmark" og "Lekeplass" .

Planforslaget gir ingen vesentlige endringer av grønnstrukturen. Mellom barnehagen og
ungdomsskolen er grønn struktur fra tidligere regulering splaner videreført . Eksisterende trær langs
Elling M Solheims veg reguleres til bevaring. Samlet sett får derfor planforslaget en liten positiv
konsekvens for grønnstrukturen .
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6. 4 Friluftsliv

Større sammenhengende natur - og kulturlandskapsområder har stor verd i for friluftsliv og rekreasjon,
og det er viktig å sikre tilgang til marka fra byen og tettbebyggelsen rundt. Kommunen som
planmyndighet har ansvar for å tilrettelegge for frilu ftsliv gjennom arealforvaltningen. Det pågår
stadig planarbeid hvor det tas si kte på å endre arealbruken i områder som benyttes til friluftsliv. For å
få en helhetlig oversikt og vurdering av friluftsområdene i o g rundt Hønefoss foretok Ringerike
kommune derfor en kartlegging i 2013.

På grunnlag av kartleggingsarbeidet ble det i 201 4 utarbeidet en rapport hvor eksisterende områder ble
klassifisert etter verdi som friluftsområde. Parkeringsplassen ved Hovsmarkveien fungerer blant annet
som utfartsparkering og innfallsport til Hovsmarka/Børdalsmoen, som i rapporten er klassifisert i
ka tegori A . For å komme i denne kategorien må området ha meget store friluftslivsverdier. Det bør
være lett tilgjengelig for mange uten at man må bruke bil. Det bør også være tilrettelagt for flere
aktiviteter. A - områder er ofte i bruk hele året av mange per soner. Hovsmarka/Børdalsmoen har fått
følgende beskrivelse: Tilgjengelig, godt tilrettelagt og god størrelse. Det er blant annet en
lysløypetrase her som benyttes som skiløype om vinteren.

Hovsmarka fungerer for øvrig også som forbindelse og innfallsport d ersom en ønsker å beveges seg
for egen maskin til naturområder videre mot nord (Hensmoen) nordvest (Eggemoen) og nordøst
(Kilemoen).

Figur 26 . Kartutsnitt som viser friområder nord for planområdet.
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Planlagt utnyttelse vil i all h ovedsak være knyttet til dagens tomter, og nybygg forventes plassert på
samme sted som dagens bebyggelse. Sammenhengen med og tilgjengelighet til marka via etablerte
stier og traséer opprettholdes. Øst for ungdomsskolen er en etablert sti lagt inn i skolen s område fordi
denne stien primært betjener skolen. Stien fra parkeringsplassen o _SPP gikk i tidligere plan gje nnom
byggeområde for ungdomsskolen. I foreliggende planforslag er byggeområdet for ungdomsskolen
tilpasset slik at stien ligger i foreslått friom råde . Planforslaget får derfor en liten positiv konsekvens
for friluftslivet.

6. 5 Naturmiljø og naturmangfold

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved
utøvelse av offentlig myndighet for å vurder er om prosjektet kan gjennomføres. Lovens formål er:

" … at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden .. .".

I planforslaget sikres det at dagens friområde videreføres. Arealene som reguleres til samferdselsareal
er vegarealer omtrent som dagen situasjon. Arealene hvor skolebyggene skal oppføres er allerede
bebygd. I det følgende er den p lanlagte utbyggingen vurdert opp mot kravene i naturmangfoldlovens
§§ 8 – 12.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 8. – Kunnskapsgrunnlaget

" … Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet … "

Figur 27 . Milj o status.no
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I dette prosjektet består kunnskapsgrunnlaget av registrerte, offentlig tilgjengelige data. Det er også
foretatt befaringer i planområdet.

I følge naturbasen til Miljødirektoratet er det ikke registret viktige naturtyper i nærhete n av
skoletomtene . Nærmeste registrerte naturtyper som er underlagt særlig forvaltningshensyn ligger i
tilknytning til Randselva og Begna. Det er registrert én art av stor forvaltningsinteresse i vegkanten
nordøst for Ullerål skole. Arten liten stjernetist el er i rødlisten kategorisert som nær truet.

Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2 - sidig fortaus løsning , men nøyaktig
lokalisering er noe usikker. Det er sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet etter at
plangrensen her ble justert.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 9. - Føre - var prinsippet

Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget sv akt, skal
føre - var prinsippet tillegges større vekt. "… Når det treffes en beslutning uten at det foreligger
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Fo religger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak … ".

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å fatte et vedtak, og føre - var prinsippet vurderes
følgelig for å være tilstrekkelig ivaretatt.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 10. - Økosystemtilnærming og samlet
belastning

" … En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belas tning som økosystemet er
eller vil bli utsatt for … ".

Skoleutbyggingen innebærer ikke endret arealbruk, kun økt utnyttingsgrad og økt høyde på
bebyggelsen. En kan ikke se at prosjektet vil medføre belastning på økosystemer som er underlagt
særlig forvaltn ingshensyn.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 11. - Kostnadene ved miljøforringelse

" … Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skade ns karakter ...".

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil medføre
vesentlig skade på naturmangfoldet.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 12. – Miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder

" … For å unngå ell er begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende
og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessig e resultater … ".
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Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at det innenfor eller i umiddelbar nærhet av
planområdet foreligger forhold som utløser behov for å sette krav til spesielle teknikker eller
driftsmetoder for å beskytte naturverdier.

Det er en forutsetting at miljøforsvarlige teknikker benyttes ved gjennomføring av prosjektet. Dette er
sikret gjennom lover og forskrifter som ansvarlig søker uansett er pålagt å følge i byggeprosessen.
(Plan - og bygningsloven, Forurensningsloven, byggeteknis k forskrift mv.).

Oppsummering

En vurderer at forholdet til kravene som er angitt i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 er tilstrekkelig
utredet og ivaretatt. En har ikke avdekket forhold som tilsier at det er fare for at skoleutbyggingen vil
medføre negative kons ekvenser for naturmangfoldet. Det er usikkert om registrert forekomst av liten
stjernetistel er innenfor planområdet. Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2 - sidig
fortaus løsning i henhold til planen.

6. 6 Kulturminner og kulturmiljø
Som en del av arbeidet med regulerings plan en skal forhold knyttet til kulturminner vurderes. Det er
ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Nærmeste funnsted er på
Rundtom, i skogen ved Ringerikeshallen og i skråningen vest for næring sområdet i Hovsmarkaveien.
Her er det blant annet funnet kullgroper.

Gamle Ullerål skole ligger på en bak ketopp sør for Hovsmarksveien (S agaveien 32, gnr 87 bnr 40 ).
Dette er en toetasjes skolebygning i teglstein, oppført 1901. Skolebygningen har høy ve rneverdi . I
uttalelse fra fylkeskommunen (brev av 2O.O6.2OL2, ref .20L2/246e - 31.) påpekes dette og at n y
bebyggelse og andre tiltak i området bør ta hensyn til den eksisterende , verneverdige bebyggelsen.

Figur 28 : Gamle Ullerål skole (Kilde: Google maps)
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Fjernvirkning vil ikke være en reell problemstilling i forhold til Gamle Ullerål skole. Gamle Ullerål
skole ligger 15 m høyere enn Ullerål skole og med god avstand både til Hov og Ullerål.

Figur 29 : Fo rholdet mellom kulturminnet Gamle Ullerål skole og de nyere skolene.

6. 7 Barn og unges oppvekstsvilkår

Barn og unge
Plan - og bygningsloven, forskrift for rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, samt
temaveileder Barn og unge og planlegging etter plan - og bygningsloven setter føringer, anbefalinger
og regler for hvordan barn og unge skal tas hensyn til i planleggin g. Det er sterk forankret i plan og
bygningsloven ved formålsparagrafen, der det står at «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til
b este for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner» og «Prinsippet om universell utforming
skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensyn til barn
og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omg ivelsene».

Elevene vil i byggeperioden ha undervisning i midlertidige lokaler. Det er viktig å ha et godt skille
mellom myke trafikanter og anleggstrafikk. Det vil være en del skoleelever som må passere
anleggsområdet på vei til den midlertidige skolen.

D en nye idrettshallen vil benyttes i forbindelse med skoledriften, samt til idrett og kulturaktiviteter på
kveldstid. Kapasiteten vil sørge for at ulike idretter og kulturaktiviteter kan ha øvinger og annet
opplegg i hallen. Dette sørger for variert tilbud til barn og unge.

Trafikksituasjonen rundt skolen vil forbedre seg når en får en helhetlig løsning. Dette er positivt for
barn og unge, som ofte ferdes med sykkel eller til fots. Sammenhengende gang - og sykkelveinettet vil
bli forbedret. Dette sikrer tryg gere ferdsel til og fra skolen, samt på fritiden.
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6.8 Samferdselsanlegg og trafikk

Det er i forbindelse med planarbeidet utført en trafikkanalyse. Denne belyser endringer og
konsekvenser for trafikken i området som følge av økt elevtall ved skolene. Trafikkana lysen følger
som eget vedlegg. Her gjengis konklusjonen fra rapporten:

Etter oppførelse og idriftsettelse av de to nye skolene på Hovsmarkveien i 2022 forventes trafikken
på Hovsmarkveien å stige med ca. 630 kjøretøyer/døgn, foruten den alminnelige trafikk veksten på
veinettet. Den økende trafikkmengden vil resultere i at krysset Hønengata/Hovsmarkveien ikke kan
avvikle trafikken i morgen - og ettermiddagsrushet uten store forsinkelser og kødannelser på
sideveiene. Det vil derfor være nødvendig å ombygge krys set til et lysregulert kryss med separate
høyresvingsbaner på Hønengata, for å sikre en akseptabel trafikkavvikling.

Hønengata vil fortsette å være en meget trafikkert og ulykkesbelastet strekning. Med de to nye
skolene vil enda flere elever ha behov for å ferdes langs og på tvers av Hønengata. Det anbefales
at strekningen gjennomgår en helhetlig ombygning for å gjøre strekningen mer trafikksikker. Det
omfatter etablering av sikre forhold for myke trafikanter i form av gang - og sykkelvei samt løsning
av tra fikkavviklingsproblemene i kryssene som vurderes å være hovedårsaken til de mange
ulykkene.

I første omgang bygges krysset Hønengata/Hovsmarkveien om til et signaregulert kryss med
høyresvingsbaner og det etableres en sammenhengende gang - og sykkelvei lan gs Hønengata.

Ullerål skole
Ved Ullerål skole er det mulighet for å sikre en bedre adskillelse av bilister og myke trafikanter, og
dermed skape en mer sikker skolevei i fremtiden. Biltrafikken vil fortsatt primært benytte
Hønengata og Hovsmarkveien hvor ti lkomst til p - plass og Kiss & Ride også må være fra
Hovsmarkveien i fremtiden. Det anbefales etablering av omtrent 200 sykkelparkeringsplasser.

Det anbefales at skolens inngang og sykkelparkering plasseres med utgang mot sør omtrent midt
på tomta med gang - og sykkelveg ut til Flattumveien og Elling M. Solheims Vei. Kryssingen ved
Elling M. Solheims v ei og Klinikkveien vil være svært viktig for de myke trafikantene. Det anbefales
her at krysset etableres med opphøyd gangfelt for å markere krysningsområdet sa mt redusere
kjøretøyenes hastighet.

Hov Ungdomsskole
Ved Hov ungdomsskole anbefales det å etablere en Kiss & Ride øst for det eksisterende
krysningspunktet på Hovsmarkveien, hvor bilister som skal levere/hente elever ikke ledes forbi
krysningsstedet. De t krever en oppgradering med fast belegning og belysning av den nåværende
stiforbindelsen mellom Hovsmarkveien og ungdomsskolen. Da en ikke ser noen bedre alternativer
til parkering, vil den eksisterende parkering fastholdes slik den er i dag. 120 nye
sykk elparkeringsplasser bør etableres tett på skolens inngang.

Den myke trafikken til ungdomsskolen fra sør, vil også i fremtiden benytte Hønengata og
Hovsmarkveien. Det anbefales derfor at det skapes sammenheng i gang - og sykkelvegnettet på
strekningene ved å etablere gang - og sykkelvei, hvor det i dag er to 'missing links'.

Tabell 1 - 3 viser trafikktall for dagens situasjon og fremtidig situasjon henholdvis med og uten
utbygging av skolene.
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Tabell 1 : Trafikktall, nåværende situasjon

V ei ÅDT2017 Andel
tungtrafikk

Antall lette Antall tunge Hastighet
(km/t)

Hønengata 17700 10 % 15930 1770 50

Hovsmarkveien 3700 2 % 3626 74 30

Flattumveien 40 1 % 40 0 30

Elling M. Solheims vei 700 1 % 693 7 30

Dronning Ragnhilds vei 600 1 % 594 6 30

Tabell 2 : Trafikktall, fremtidig situasjon, uten økt trafikk fra nye skoler

Vei ÅDT2030 Andel
tungtrafikk

Antall lette Antall tunge Hastighet
(km/t)

Hønengata 21800 12 % 19435 2319 50

Hovsmarkveien 4500 2 % 4424 97 30

Flattumvei en 50 1 % 48 1 30

Elling M. Solheims vei 850 1 % 845 9 30

Dronning Ragnhilds vei 730 1 % 725 8 30

Tabell 3 : Trafikktall fremtidig situasjon, med økt trafikk fra nye skoler

Vei ÅDT2030 Andel
tungtrafikk

Antall lette Antall tunge Hastighet
(km/t)

Hønengata 22100 11 % 19878 2258 50

Hovsmarkveien 5100 2 % 5002 94 30

Flattumveien 70 1 % 68 1 30

Elling M. Solheims vei 890 1 % 886 9 30

Dronning Ragnhilds vei 770 1 % 766 8 30
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6. 9 Trafikksikkerhet

Det vurderes at de trafikksikkerhets messige utfordringene på Hønengata primært relaterer seg til
trafikkavviklingen. Trafikkmengdene på strekningen er store og kryssene har ikke tilstrekkelig
kapasitet til å avvikle sideveistrafikken (de fleste av kryssene er vikepliktsregulerte). Det gir op phav til
en mer risikobetont kjørsel, og leder trafikken ut på det omkringliggende lokalveinettet. En forbedring
av trafikksikkerheten på strekningen som helhet vil derfor kreve en betydelig ombygging.

Ombygging i krysset Hovsmarkveien/Hønengata vil bidra til en forbedring av trafikksikkerheten
generelt, men vil også bety en bedre avvikling av trafikken i skolenes nærhet. Dermed vil færre
benytte de mindre beferdede lokalveiene nær skolen hvor konsentrasjonen av barn som fotgjengere og
syklister er størst. Krysset inngår imidlertid ikke i denne planen.

De anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, forbedrede parkeringsløsninger,
sykkel - og gangveier m.m. vil også bety forbedring av trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister
på vei t il skolene.

6. 1 0 Geotekniske forhold

Figur 30 Planområdet består ifølge NGU's database av fyllmasser og tykk havavsetning. Kilde:NGU

Ullerål skole

Ullerål skole ligger i grensesonen mellom marint avsatt leire og elveavsatte masser av sand og grus.
Vestover forventes derfor større innslag av leire. Østover (mot Hønengata) forventes mer sand og grus.
Tidligere grunnundersøkelse fra Hov alle (øst for Hønengata) viser sand og grus til store dybder.
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Løsmassekart viser fyllmasser på og rund t tomt, men sier ikke noe om dybden på disse. Man kan anta
noe grove masser i topplagene.

Dagens terreng ligger fra ca kote 87 - 90. Tomten er forholdsvis flat, men grenser mot bratt skrent opp
mot Hovsmarka mot nord. Det er ikke registrert kvikkleire i und ersøkelsene.

Totalsonderingsplottene viser i grove trekk sand og grus ned til kote 80 - 83. Under dette er det
(skolegården og gymsal) registrert et meget fast gruslag med varierende tykkelse (Rapport
grunnundersøkelse, Arkimedum AS, 19. nov. 2016).

For Hov skole foreligger det ikke noen grunnundersøkelser av nyere dato. Det stilles derfor som krav i
bestemmelse om at det må foretas vurdering av grunnforholdene før utbygging kan finne sted.

6. 1 1 Miljøforurensing

6.11.1 Forurensing i vann og grunn

Deler av planområdet er i fagsystem for grunnforurensning hos Miljødirektoratet
http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ angitt som TYRIMYRA AVFALLSPLASS (lokalitet
ID 2384) Forurenset område: 2384 - E.

Figur 31 . Utsnitt fra grunnforurensning hos Mi ljødirektoratet . Gult angir påvirkningsgrad 2.
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Påvirkningsgrad 2 (gul): Liten/ingen påvirkning med dagens areal/resipientbruk. Påvirkningsgrad 2
kan benyttes ved førstegangsregistrering av en lokalitet dersom dokumentasjon viser at forurensningen
på områd et ikke spres og ikke er i konflikt med dagens arealbruk. Påvirkningsgrad 2 brukes for øvrig
på lokaliteter som enten er undersøkt, tiltaksvurdert, er under overvåking eller er avsluttet med ingen
eller begrenset opprydding.

De aktuelle tomtene som skal be nyttes til skoleformål er ikke definert som å være påvirket. Det ble
ikke krevd spesielle tiltak i forbindelse med etablering av Hovsmarka barnehage plan id 334 og
tilhørende parkeringsplass.

Overvåking av vannkvalitet

Mulig forurensning fra Tyrimyra avfal lsplass vil ut fra topologiske forhold mest sannsynlig følge
bekkedraget som kommer inn nordvest i planområdet. Bekken overvåkes og det tas årlig prøver av
vannet.

Prøver tatt på oppdrag fra Ringerike kommune 5.9.2017 kommenteres slik av Eurofins Environm ent
Testing Norway AS , som har utført testingen:

Resultatene på metaller her er ikke høye. De verdiene som stikker seg ut her er jern og
ammonium på de to første prøvene. De ligger over anbefalte verdier på grenseverdier i
drikkevannsfor s kriften, se vedle gg.

Det vil ikke være farlig om man leker i og omkring disse vannområdene.

6.11.2 Støy

Det er beregnet veitrafikkstøy for barnehagen, ungdomsskolen og barneskolen og område t langs
Hovsmarkveien. Beregningene gjelder for år 2017 (nåsituasjon) og framskrevet til år 2030, med og
uten økt trafikk/støy som følger fra større kapasitet ved skolene Ullerål og Hov i Hovsmarkveien.

For nordøstre del av barnehage n er støynivået fra veitrafikk i hvit sone (Lden 55) uavhengig av
beregningsår og økt trafikk fra nye skoler i Hovsmarkveien. For uteoppholdsområdet mellom
barnehagen og Hovsmarkveien vil det være behov for en støyskjerm/voll for å sørge for at støynivået
kommer ned i hvit sone. Også dette er uavhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs Hovsmarkveien har støynivåer i gul sone (Lden 55 dB) for fasade og
uteoppholdsarealer som vender mot Hovsmarkveien. Støyøkning fra alminnelig trafikkvekst fra
dagens nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB. Når effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes
støynivået (gul sone) ytterligere med opptil 1 dB.

Mesteparten av områdene BU1 (Hov u. skole) og BU2 (Ullerål skole) samt uteoppholdsarealer,
inklusive lekeplasser ved BU2, har støynivå fra veitrafikk i hvit sone uavhengig av beregn ingsår og
økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs veier som grenser til område BU2 har støynivåer i hvit eller gul sone for
fasade og uteoppholdsarealer som vender mot BU2. Støyøkning fra alminnelig trafikkvekst fra dagens
nivå (2017) til år 2 030 er opptil 1 dB. Når effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes
støynivået ytterligere med opptil 1 dB.
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6.11.3 Luftforurensing

Biltrafikk er som oftest den viktigs te kilden til luftforurensning . De største lokale
forurensningsproblemene knyttet ti l biltrafikk, er risikoene for helseskade ved høye konsentrasjoner av
svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Veitrafikken medfører også utslipp av blant annet
karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO2), benzen, bly og svoveldioksid. Utslippet av
nitrogen oksider (NOX) kan bidra til dannelsen av bakkenært ozon. Utslipp av karbonmonoksid (CO)
påvirker ikke den lokale luftkvaliteten, men har negativ virkning på klimaet globalt.

I forbindelse med områderegulering «Øvre Hønengata øst» vises det til at det er stort sett bare langs
svært trafikkerte trafikkårer og i større byområder at større arealer er utsatt for luftforurensning som
overskrider grenseverdiene. I tillegg kan det forekomme punktkilder. Forenklede beregninger i
forbindelse med dette arbeidet vis er at den røde sonen vil strekke seg mindre enn 5 m fra vegkanten,
mens den gule sonen strekker seg mindre enn 10 m fra vegkanten. Sonenes utbredelse avhenger blant
annet av piggdekkbruk. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i en piggdekkandel på 50 %. H vis
piggdekkandelen er lavere enn dette, vil også luftforurensningssonene bli mindre (jfr.
Områderegulering Øvre Hønengata øst, støy og luft, 10.06.2013)

Avstand fra Ullerål skole til Hønengata og at det ikke er noen større bedrifter med utslipp til luft ,
tilsier at det er liten sannsynlighet at det er større utfordringer knyttet til luftforurensing. Samlet
vurderes at luftforurensningsnivåene ikke vil være til hinder for planlagt bruk. Men det anbefales at
luftinntak legges på taket på bygningene og at de t benyttes støvfilter. En bør spesielt unngå å ha
luftinntak nær parkeringsplasser.

6. 1 2 Overvann og flom

Overvannet er en ressurs som bidrar med vannforsyning til vegetasjon, fornyelse av grunnvann og
avrenning til vassdrag. Rundt Hønefoss ligger det store omr åder med grunnvannsressurser under
grusmoene og sandslettene langs Begna, Randselva og Storelva.

Generelt er området sør for Ullerål utsatt for kjelleroversvømmelser. Klimaet er i endring og
problemene forventes og forsterkes i fremtiden d ersom en ikke h ar et bevist fo rhold til hvordan
overvannet bør håndteres .

Området på nordsiden av planområdet er pr i dag dekket av skog, og skog har en stor naturlig evne til
fordrøye regnvann samt absorbere vann som følge av snøsmelting. Dersom denne skogen hog ges v il
det erfaringsvis endre avrenningsfaktoren kraftig.

Videre u tbygging av skoletomtene kan påvirke dagens vannbalanse i området. Vegetasjonsdekkede
arealer mister sin naturlige infiltrasjonsfunksjon når det etableres store tette flater i form av asfaltert e
plasser og bygg med store takflater.

Ved ekstreme nedbørsforhold bør en ha en beredskapsløsning for flomvann. Det er mulig å legge til
rette for etablering av en flomvei langs Hofsmarkveien, over Hønengata og videre langs Hov Allé,
frem til naturlig bek k ved Hov barnehage.

Å ta i bruk veibanen er en relativt enkel og rimelig løsning for effektiv håndtering av flomvann, men
det krever at en er oppmerksom på at det ikke etableres barrierer som kan hindre vannet eller lede det i
uønskede retninger. Fartsd empende tiltak kan for eksempel utgjøre fysiske hinder for vannet. Videre
kan opphøyde fortau benyttes til å lede vannet dit en vil ha det, men de kan også ha motsatt virkning
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dersom en ikke er oppmerksom på terrengnivåer og vannets naturlige bane ved en f lomsituasjon.
Langs Hovsmarkveien må avkjøringer løftes for å hindre vannet fra å renne mot et naturlig lavbrekk i
Elling M Solheims vei. Dersom flomvannet ender her fremfor i bekken ved Hov Allé vil det føre til
skade på eiendommer.

Figur 32 Aktsomhetssone for flom, NVE Atlas

Håndtering av overvann i normal nedbørs - og smeltevannsituasjon bør i størst mulig grad løses lokalt
etter naturens egne prinsipper ved å infiltrere vannet i grunnen i stedegne masser. Dersom massene har
dår lig infiltrasjonsevne kan situasjonen avhjelpes ved å bytte ut massene med mer egnede masser,
alternativt kan en anvende steinmagasiner, kubeløsninger eller andre typer fordrøyningskammer.

De overnevnte anbefalingene er fulgt opp i planforslaget. Det er sa tt krav til lokal overvannshåndtering
med fordrøyning og infiltrasjon så nære kilden som mulig, slik at vannets naturlige kretsløp
opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.

6. 1 3 Universell utforming
Skoleanlegg er viktige sosiale arenaer hvor mange aktiviteter for elever og voksne finner sted. Elevene
får her tilført mye av sin grunnleggende sosiale erfaring og kompetanse. Foreldre og foresatte
forutsettes å delta i et samspill mellom hjem og skole som tidvis innebærer å være tilstede på skolen
for å delta på møter, eller andre aktiviteter. Det fordrer et skoleanlegg hvor universell utforming er
integrert som en naturlig del av anlegget og hvor alle brukerne kan følge samme bevegelsesmønster og
delta i ordinære aktiviteter på like vilkår.

Vesentlige momenter å ta med seg i planleggingen er:

› Enkel og logisk planløsning: Helheten i anlegget skal ivaretas i forhold til terrengtilpasning og
overordnet utforming av anlegget.
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› Orientering og tilgjengelighet: Enkel orientering og lesbarhet, få nivåer og kort e avstander
mellom enhetene. Det skal være enkelt å finne inngang og skille mellom ulike innganger.
Adkomstveg og hovedinngang skal være den samme for alle besøkende.

› Enkle forbindelseslinjer: Interne forbindelser mellom ulike deler av anlegget skal være l ett
lesbare og tilgjengelige. Det skal være samme bevegelsesmønster for alle.

› Ledelinjer, belegg: Ulike kantmarkeringer og elementer i belegget gjør det enklere å finne frem.
Det er også viktig at man bevisst bruker underlagsmaterialer som gir lett fremkom st også for
bevegelseshemmede.

› Lek og sanseopplevelser: Uteanlegget må inneholde utfordringer og opplevelser for alle. Det skal
være områder som gir mulighet for både stillhet og aktivitet og elementer som stimulerer sansene.
Helstøpt gummibelegg, i stedet for sand/grus gjør at alle kan nå frem til lekeinnretninger.
Forurensningskilder, planter og materialer som kan gi astma/allergiproblemer unngås.

Skolene blir universelt utformet i henhold til gjeldende krav om universell utforming, og Regjeringens
handli ngsplan for universell utforming. Utfordringene for Ullerål skole er små. Hov skole ligger
vesentlig høyere og har et mer krevende terreng, og det vil være svært krevende å utforme adkomsten
fra bussholdeplass og opp til skolen i tråd med gjeldende føringe r. Dette må derfor vies spesiell
oppmerksomhet i forbindelse med utforming av uteområdet.

6. 1 4 Gjennomføring av planforslaget

Byggearbeidene på Ullerål skole vil starte opp sommeren 2018. Anleggsvirksomheten vil først og
fremst påvirke skolen som midlertidig må flytte sin virksomhet. Skolen ligger midt i et boligområde
og for naboene vil det nødvendigvis bli en periode med anleggstrafikk og byggearbeider.
Trafikkavviklingen i området vil bli påvirket i akseptabel grad og framkommeligheten vil ikke bli
vesentlig påvirket.

Det foreligger ikke konkrete planer for utvidelse av Hov skole. Når det eventuelt blir aktuelt med
bygge - og anleggsarbeider på Hov vil det i mindre grad påvirke naboene enn ved utbygging av Ullerål
skole. Anleggsgjennomføringen må planlegges sli k at adkomst til barnehagen og friområdene sikres
på en forsvarlig måte.

6. 1 5 Samfunnsberedskap/ROS

I forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringen er det gjennomført en risiko - og sårbarhetsanalyse.
Analysen er gjort på bakgrunn av innhentet grunnlagsdoku mentasjon, lokalkunnskap og kunnskap om
tiltaket som planlegges etablert. Analysen følger som vedlegg.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. Det er
ikke funnet uakseptabel risiko eller risiko som med fører endring av plan forslaget . Følgende avbøtende
tiltak bør vurderes i forhold til støy og bruk av transportnettet for gående og syklende:

› Plassere nybygg på Ullerål skole i nordre del av tomten, slik at de skjermer mest mulig av
utearealet mot støy.
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› Pl anløsning av Ullerål skole med mindre støyfølsomme arealer mot nord.

› Støyskjerm mot Hovsmarkveien langs barnehagen

› Etablere et sammenhengende nett av gang - /sykkelveger og fortau i området.

Plassering av nybygg på Ullerål skole og planløsningen av skolebygg et slik det er prosjektert er i tråd
med disse anbefalingene.

Behovet for støyskjerming av barnehagen er uavhengig av utbygging av økt trafikk til nye skoler. Ved
eventuelle tiltak som krever brukstillatelse i barnehagen, vil r ekkefølgebestem melse om avbø tende
tiltak komme til anvendelse.

Ved å regulere flere nye fortau legger planen til rette for å etablere et sammenhengende nett av gang -
/sykkelveger og fortau i området. Dette blir primært et transportnett for gående. For syklende blir de
nye fortauene et alternativ til å sykle i kjørebanen.
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Vedl egg

Vedlegg 1 : Trafikkanalyse Hønefoss nord, COWI 20.4.2017

Vedlegg 2 : Sol - og skyggestudier, COWI 12.12.2017

Vedlegg 3: Risiko og sårbarhetsanalyse, COW I 19 .12.2017

Vedlegg 4 : Støy vurdering , COWI 15 .12.2017
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Detaljregulering Ullerål og Hov skoler
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Nr Navn Dato
1 Statens vegvesen 19.06.2017
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3 Buskerud fylkeskommune 1 9.06.2017
4 Ringerike kommune, forurensningsmyndighet 15.06.2017
5 Ringerike kommune, VAR 18.06.2017
6 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 12.06.2017
7 Brakar AS 19.06.2017
8 Sven Lekve 06.06.2017
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Oppsummering av uttalelser For slagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1 Statens vegvesen

Viser til at nye områder for utbygging
vurderes i en større sammenheng.

Viser til at de trafikkmessige
virkningene av planen må
dokumenteres nærmere og at forholdet
til myke trafikanter må av klares.

Langs riks - og fylkesveger kreves
minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant
regulert til «annen veggrunn – teknisk
anlegg».

Planlagt utbygging
innebærer ikke bruk av nye
arealer, men en
videreutvikling av
eksisterende arealbruk.

I forbindelse med
planarb eidet er det foretatt
en trafikkanalyse.

Planområdet berører ikke
riks/fylkesveger.
Plangrensen er lagt inntil
reguleringsplan for
Hønengata.

Planforslaget legger
opp til etablering av
fortau og gang - og
sykkelveier i
nærområdet rundt
skolene. Dette
forbed rer forholdene
for myke trafikanter.

2 Fylkesmannen i Buskerud

B er om at forhold knyttet til støy,
luftforurensning, barn og unge,
landskap, klima og energi, universell
utforming, friluftsliv og naturmangfold
blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med
nasjon ale føringer.

Det må stilles krav om at det ved
søknad om rammetillatelse skal
foreligge dokumentasjon på
ivaretakelse av støykravene og aktuelle
støytiltak. Videre må det innarbeides at
eventuelle nødvendige støytiltak skal
ferdigstilles før byggene kan t as i bruk.
Vi ber om at støyfaglige utredninger
følger saken og at eventuelle
nødvendige støytiltak innarbeides i
planen.

Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging T - 1520
må også legges til grunn .

Videre må det redegjøres for
trafikks ikker skolevei for gående og
syklende og det må vurderes om det er
behov for tiltak for å sikre god
tilgjengelighet til kollektive
transportmidler.

Planarbeidet må ivareta
landskapsmessige og estetiske forhold,
blant annet gjennom bestemmelser om

De aktuelle temaene er
omtalt i planbeskrivelsen og
relevante krav er
innarbeidet i
bestemme lsene. ROS -
analyse, trafikkanalyse og
støyutredning følger som
egne vedlegg.

ROS - analysen konkluderer
med lavt risikonivå og
anbefaler tiltak mot støy og
bedre tilrettelegging for
gående og syklende.

Barnehagen er støyutsatt og
det stilles krav om
støyskje rm. Kravet utløses
hvis det skal gjøres tiltak
som krever brukstillatelse
på barnehagen.

Hov skole er lite støyutsatt.

Ullerål skole skjermes mot
støy ved hjelp av
bygningens plassering og
planløsning. Mindre
støyømfintlige rom legges
mot Hovsmarkveien.
Kl asserom og det
vesentligste av uteareal blir
skjermet mot støy.

Uttalelsen er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagss tiller.
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utforming av ny bebyggelse.

Planområdet ligger innenfor
konsesjonsområdet for fjernvarme.

Viser til krav til utarbeidelse av en
risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS -
analyse)

Det er lagt inn flere nye
fortau i reguleringsplanen.

Trafikkanalysen viser en
forventet økning på 630
ekstra biler pr døgn i
Hovsmarkveien.

3 Buskerud fylkeskommune

Viser til at det ligger kulturminner i
nærområdet. Etaten ser at det er
potensial for automatisk fredete
kulturminner tilstede i det aktuelle
området. Det bør gjennomføres en
arkeologisk registrering med
overflatesøk før d e gir sin vurdering av
om det er konflikt med automatisk
fredete kulturminner i planområdet.

Anbefaler at ny bebyggelse og andre
tiltak i området tar hensyn til den
eksisterende, verneverdige
bebyggelsen i nærområdet (Gamle
Ullerål skole) . A nbefaler derfor å
vurdere fjernvirkningen av en eventuell
utbygging i planområdet.

Arkeologisk registrering av
området er gjennomført av
fylkeskommunen, men
rapporten foreligger ennå
ikke, til tross for gjentatte
purringer.

Fjernvirkning vil ikke være
en reell problemst illing i
forhold til Gamle Ullerål
skole. Gamle Ullerål skole
ligger 15 m høyere enn
Ullerål skole og med god
avstand både til Hov og
Ullerål.

Rapport fra
arkeologisk
registrering skal
foreligge før
sluttbehandling av
planforslaget.

4 Ringerike kommune,
f orurensningsmyndighet

Viser til at deler av planområdet er
angitt som TYRIMYRA
AVFALLSPLASS (lokalitet ID 2384)

Forurensning fra Tyrimyra
avfallsplass vil ut fra
topologiske forhold mest
sannsynlig følge
bekkedraget som kommer
inn nordvest i planområdet.
Bekken overvåkes og det tas
årlig prøver av vannet.

Uttalelsen er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.

5 Ringerike kommune, VAR

Viser til at nedfor planområder er utsatt
for overvann og
k jelleroversvømmelser. Planarbeidet
bør derfor særlig hensyn ta dette .

Detaljreguleringen må derfor ha stor
fokus på fordrøyning av overvann og
etablering av flomveier hvor vannet
kan renne uten å gjøre skade på terreng
og byggverk.

Hovsmarkveien kan være en mulig
flomvei for ekstreme situasjoner.

Brannvannskapasite t må sjekkes og
dokumenteres.

Tatt til etterretning.

Krav vedrørende overvann
og brannvann er innarbeidet
i reguleringsbestemmelsene.

Uttalelsen er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.
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6 Hadeland og Ringerike
Avfallsselskap AS

Opplysninger om d imensjonering og
ulike løsninger.

Tatt til orientering .

Tilgjengelighet for
renovasjon er sikret på
eksisterende veger i
området.

Uttalelsen er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.

7 Brakar AS

Antar at elevene om morgenen vil
kunne gå fra Høneng a t a til skolene om
morgenen. Dersom krysningen av
Høneng a t a gjøres mer trafikksikker vil
elevene ta buss fra Høneng a t a også på
hjemreisen, men muligens kun
u ngdomsskolen. Braker konkluderer
med at elever fra Ullerål fortsatt vil ha
behov for at bussene hen te r ved skolen.

De t er behov for et trafikksikkert
påstigningspunkt i tilknytning til
Hovsmarkveien. Plassen bør ha kort
gangavstand fra begge skoler med
trygge ganglenker.

Antar at det bør være plass til
minimum 2 busser samtidig ved
påstigningspunktet. D et må avsettes
areal til eventuell fremtidig økning i
elevantall.

Det bør også avsettes areal for at
drosjer kan levere/hente elever. Dette
arealet bør holdes adskilt fra areal
avsatt til busser.

Eksisterende bussholdeplass
ved ungdomsskolen
videreføres.

Krav til områder for av - og
påstigning er innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene
for barneskolen. Endelig
utforming vil avklares i
forbindelse med
byggeprosessen.

Uttalelsen er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.

8 Sven Lekve

Stiller spørsmål om hvorfor
eiendom men Olav Duuns vei 1 er tatt
med i planen .

Eiendommen inngikk i
planområdet ved varsel om
oppstart, men inngår ikke i
foreliggende planforslag.

Uttalelsen er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.
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Varsel om planoppstart - plan 433 - detaljregulering for nye skoler i Ullerål

og Hov - Ringerike kommune

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnla g bør være

godkjent kommune(del)plan.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller

fylkesveger må dette tas vare på i pl anarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med

Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes. Langs riks - og fylkesveger kreves minimum

8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn – teknisk anlegg». Normalt kreves

teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik

fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for forhåndsvurdering

før endelig planfors lag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn.

For regulering av eventuelle støyømfintlige formål nær riks - eller fylkesveg kreves

støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen.

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen m ot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.
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Vi henviser også til arbeidet med reguleringsplan for ny skole på Benterud med hensyn til

skoleve g, bussforbindelse og kiss&rideplass for skolene.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for nye skoler i Ullerål og Hov 
 

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for nye 
skoler i Ullerål og Hov. Vi ber om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og 
unge, landskap, klima og energi, universell utforming, friluftsliv og naturmangfold blir 
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 19. mai 2017 hvor det varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for 
nye skoler i Ullerål og Hov i Hønefoss, gnr. 86/373 m. fl. 
 
Det går frem av kunngjøringen at hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en 
fremtidig utvikling av skolene i Ullerål og Hov. Løsninger for trafikkavvikling og 
trafikksikker atkomst samt andre relevante fagtema vil bli vurdert som en del av planarbeidet. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Fylkesmannen minner om at støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016. Vi ber om at 
skolebyggene med tilhørende uteoppholds- og lekeareal sikres tilfredsstillende støyforhold i 
tråd med støyretningslinjen. Vi vil i den sammenheng vise til at det her er en anbefaling om å 
ikke etablere grunnskoler i rød støysone, dette gjelder også for avviksområder, jf. kapittel 
3.2.1.  
 
Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av 
støyforhold i tråd med støyretningslinjen. Det må også stilles krav om at det ved søknad om 
rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 
støytiltak. Videre må det innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før 
byggene kan tas i bruk. Vi ber om at støyfaglige utredninger følger saken og at eventuelle 
nødvendige støytiltak innarbeides i planen.  
 
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
T-1520 må også legges til grunn. For å unngå at flere eksponeres for luftforurensning, bør 
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bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning lokaliseres til områder med 
god luftkvalitet. Vi forutsetter at kommunen legger føringene i retningslinjen til grunn for 
planarbeidet og at luftforurensningen i det aktuelle området blir utredet.  
 
Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. 
Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering 
av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og 
tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Vi minner om at ved en eventuell 
omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de rikspolitiske 
retningslinjene krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de generelle kravene til 
lekemuligheter kan oppfylles.  
 
Videre må det redegjøres for trafikksikker skolevei for gående og syklende og det må 
vurderes om det er behov for tiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive 
transportmidler. 
 
Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom 
bestemmelser om utforming av ny bebyggelse. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om 
landskapsverdier og ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den 
europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. 
 
Eventuelt verdifullt naturmiljø, for eksempel gamle trær, bør ivaretas. Det må som en del av 
planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
 
Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger jf. blant annet Meld. St. 21 
(2011–2012) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 
fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Det er reguleringsplanen som iverksetter 
tilknytningsplikten. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014. 
 
Kommunen kan også utenom tilknytningsplikt stille krav om tilrettelegging for forsyning av 
vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8. Det må da 
vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig, og settes av areal til rørtraseer, 
varmesentral og lignende.  
 
Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det 
må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. Vi 
viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 
Regjeringens handlingsplan for universell utforming. 
 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
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Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
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PlanlD 433 - Ullerål og Hov skoler - gnr 86 bnr 373 m.fl. - Ringerike

kommune - detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse om

kulturminner

Vi viser til brev fra Ringerike kommune 19.O5.2OL7, med varsel om oppstart av

reguleringsplanarbeid for Ullerål og Hov skoler, jf. pbl. 5 12-8. HØringsfrist er L9.O6.2OL7

Buskerud fylkeskommune uttaler seg her om kulturminner.

KORT OM PLANEN

Planområdet ligger i utkanten av Hønefoss, sgr for Hovsmarka. Planområdet omfatter
eiendommene gnr 86 bnr 373 (Ullerål skole), gnr 87 bnr 408 (Hov ungdomsskole), gnr 87 bnr 571
(Hovsmarka barnehage), del av eiendommen gnr 87 bnr 1, samt tilhørende veiareal. Formålet
med planarbeidet er å legge til rette for framtidig utvikling av skolene.

Området er avsatt til offentlig formål og friareal i kommuneplanens arealdel, samt til offentlige og

allmennyttige formå1, trafikkformål og friområde igjeldende reguleringsplaner.

AUTOMATISK FREDETE KULTURM INNER

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. lmidlertid ligger det
slike kulturminner i nærområdet øst, nordøst og nordvest for plangrensene. Østfor planen ligger
en gravhaug og uavklarte groper, mens det i nordvest ligger kullgroper som trolig er knyttet til en
forhistorisk produksjon av jern fra myrmalm og et større bosetnings- og aktivitetsområde noe

lenger vekk og i nordøst av planområdet. Planområdet er hovedsakelig skogdekket og består av

en del skråninger. Kulturminner av ovennevnte typer kan gjerne forekomme i slike områder, men

det kan også være bevarte bosetningsspor på de flatere part¡ene av planområdet.

Vi ser at det er potensial for automatisk fredete kulturminner tilstede i det aktuelle området. Det

bør gjennomføres en arkeologisk registrering med overflatesøk før vi gir vår vurdering om det er
konflikt med automatisk fredete kulturminner i planområdet. En arkeolog vil søke igjennom
terrenget med overflatesøk og med enkelte prøvestikk i området i løpet av en ukes feltarbeid.
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Postadresse:

Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen

E-postadresse

postmottak@ bfk. no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto

2200.07.L3523

Foretaksreg¡steret
NO 964 951 373



Vi viser til Lov om kulturminner 55 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og

større private tiltak. Utgifter til slik gransking må dekkes av tiltakshaver, jf. lovens $ 10.

Skjermdump fra den nasjonale

databasen for kulturminner;

Askeladden, datert 16.06.2017

Automatisk fredete

kulturm¡nner er i kartdelen av

databasen merket med rune-R

og rød s¡rkel. SEFRAK

res¡çlrcrtp hvss er mprket med

trekant.

Plangrense er her tegnet på

frihånd med svart, stiplet strek

etter kartvedlegg i

varsl¡ngsbrevet.

¡i iÊ;

: k
. :l l

",,,f/r

Utvidet mynd¡ghet til å frigi kulturminner av vanlig forekommende typer
Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet gjeldende kulturminneloven 5 8, 1.

ledd og 5 8, 4. ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende

kulturminner av vanlig forekommende type, jfr. brev fra Miljøverndepartementet av 16. februar
201 5. Dersom det blir aktuelt å benytte seg av dette vil v¡ ta kontakt under registreringen for å

avgjøre om eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Denne utvidete

undersøkelsen skal skje innenfor gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to
dagsverk til etterarbeid. Kulturminnene vil da bli frigitt uten videre vilkår om arkeologisk

undersøkelse.

For videre informasjon om prosjektet for utvidet myndighet, se:

http://www.riksa ntikvaren.no/Veiled ning/For-forvaltningen/Arkeologi/Delegering-av-myndíghet

Bttdsjett for arkealagiske registreringer

Tidsbruken for den arkeologiske regisl.rerittgen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til
52,7 timer, hvorav inntil 32,5 timer feltarbeid inklusive re¡se. Øvre økonomiske ramme for det
arkeologiske arbe¡det vil være kr 6?871,-. Fakturering av den arkeologiske registreringen vil

skje etter reelle utg¡fter. Se vedlagte budsjett med spesifiserte kostnader.

Dersom uforutsette forhold medfører forlenget registrering og dermed økte utgifter for
tiltakshaver, vil vi varsle om dette.

Utviklingsavdelingen ber om tilbakemelding og skriftl¡s aksept på vårt budsiett så snart som mulig

dersom befaring ønskes på varselstadiet sommer/hqst 201 7. Det er en fordel at registrering av

automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå konflikter senere i

planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark.
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Vi ber om aksept på budsjettert beløp sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til
postmottak@bfk.no.

Saksbehandler i denne saken (arkeologi): lnger Karlberg, tlf. dir.: 32 80 86 68,
i nge r. ka rl be ro @ bfk. no.

Saksbehondler ordinært (arkeologi): Lars Hovlond, tlf. dir.: 32 80 87 37, lars.hovland@bfk.no.

NYERE TIDS KULTURMINNER

Vi kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Vi gjør imidlertid oppmerksom
på at det finnes en verneverdig bygning i nærheten av planområdet.

Gamle Ullerål skole ligger på en bakketopp sør for Hovsmarksveien (sagaveien 32, gnr 87 bnr 40).

Dette er en toetasjes skolebygning i teglstein, oppført ¡ 1901. Skolebygningen ble vurdert å ha høy
verneverdi ivår uttalelse til reguleringsplanen for Gamle Ullerål (vårt brev 2O.O6.2OL2, ref .

20L2/246e-31.

Vi anbefaler at ny bebyggelse og andre tiltak i området tar hensyn til den eksisterende,
verneverdige bebyggelsen. Vi anbefaler derfor å vurdere fjernvirkningen av en eventuell
utbygging i planområdet.

Vi ber om at våre innspill tas med i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken

teamleder kulturminnevern

Kopitil:
Statens vegvesen Region SØr

Fylkesmannen i Buskerud

lnger Karlberg

rådgiver/arkeologi

Saksbehandler nyere tids kulturminner: Ingrid Lamork, tlÍ. 32 80 87 70, inqrid.lamork@bfk.no

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signotur

Vedlegg:

1 PlanlD 433 - Ullerål og Hov skoler - gnr 86 bnr 373 m.fl.- arkeologisk registrering - budsjett

Serviceboks 723

Postboks 1604

ARENDAL

DRAMMEN

4808

3007
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Budsjett a rkeologisk registrering

Saksnr.

Prosjektnr

Saksbeh.:

Dato

Sted/ gård, kommune I

Tiltakshaver

Adresse

LøNNSKOSTNADER

tímekostnader
sos.utg.

timer à kr direkte lønn I sum

Forarbeid

Delsum

Feltarbeid

Delsum

Etterarbeid

Delsum

Sum ¡ønnskostnader

6O% av

DRIFTSKOSTNADER

Kost

Losji

Reiseutlegg

Leiebil el. tilsvarende

a

kostSum

Forbruksmateriell 10

Sum

KIøPAVT¡ENESTER

Gravemaskin

Annet teknisk utstyr
Delsum

Natu

t4c
annet
Ðelsum

Sum av

Hån av fun d inntil 10 % av lønnskostnader)

SUM BUDSIETÍ (maksimum|



Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

0

0

0

Saksbeh.

Dato:

Sted/ gård, kommune

Saksnr.

Prosjektnr

Tiltakshaver

Adresse

timer sum SUM

kr kr
Budsjett

Forarbeid

Ðifferanse

0

U

kr
kr

kr kr

Buds.iett

fcltarbc¡d

DifÍeronse

0

0
kr

kr
¡,.S+.t:l:rbsid

Ðilferanse

Buclsjett

Sum lønnskostnader 0 kr kr kr
Budsjett

Ðifferanse

U

0

kr
kr

kr

kr
kr

kr

Indirekte kostnader 50% av timekostnader kr

SUM REGNSKAP kr kr l(f

kr

kr
kr
kr
kr

Budsjett SUM

kost
Leiebil el.
Sum

kr
kr

Kost

Losji

Forbruksmateriell kr
Sum

K'øPAVTJENESTER

Gravemaskin

Annet teknisk utstyr
Ðelsum

Budsjett Ð¡fferünse SUM

kr
kr
kr

kr
kr

kr

L4C kr

kr
kr

kr

kr
kr

annet
Delsum

Sum kiøp av t¡cnestcr kr

LO%au
kr

av

kr kr
H

0



SUM REGNSKAP

Regnska p oppsu m mering a rkeologisk registrering

kr æ 87A,96 kr 63 870,go kr

Ullerål og Hov skoler - planlD 433

Saksnr.

Prosjektnr

2Ot7/74044

0

Saksbeh.:

Dato:

Sted/ gård, kommune

Tiltakshaver

Adresse

TIMEKOSTNADER

timer àkr SUM

Forarbeid

Ðifferanse

ll
5

5

kr 768 kr
Budsjett kr

kr
3 840

3 840
Feltarbeid kr

kr
768

1.024
kr
kr

Budsjett 32,7

i2,7
kr
kr

25 1L4

25 114Ðifferanse

Etterarbeid tl
15

_¿5

kr 768 kr
Budsjett kr

kr
1r- 520

11 520Differonse

Sum timekostnader 0 kr
Budsjett 52,7

s2,7
kr

kr

40 474

40 474Differanse

kr

kr

kr

kr

kr

kr

ett

kr3

3 350,00

REISEUTGIFTER

Reiseutlegg

3 350,00

335
leiebil el

Sum

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Budsjett

krDelsum

AV TJENESTER

Gravemaskin

teknisk utstyr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

L C
annet
Delsum

ana antall

1616 000,00

Differanse

16 000,00

Budsjett

16 000,00

re kr kr

kr

museum

Sum av kr

av

Ku kr kr 4 047 36 kr4 047 36

LO%av



Budsjett a rkeologisk registrering

Ullerål og Hov skoler - planlD 433

Saksnr.

Prosjektnr

2OL7/74044 Saksbeh.:

Dato:

Sted/ gård, kommune

Tiltakshaver

Adresse

TIMEKOSTNADER

timer àkr sum

Forarbeid 5r0 kr 768 kr 3 840

Feltarbeid u/overnatting
Feltarbeid m/overnatting

32,7 kr
kr

768
to24

kr
kr

25114

Etterarbe¡d I 1s,0 kr 768 kr 11 520

Sum timekostnader 52,7 kr ß474

3 350krDøgnpris 67O,- x5

REISEUTGIFTER

Reiseutlegg

Leiebil el. tilsvarende
Sum reiseutgifter 350

KJøP AV TJENESTER

Gravemaskin

Annet teknisk utstyr
Delsum kr
Naturvitenskapliege analyser

14C

annet
Delsum noturvitenskap 16 000

Andre konsulenttienester
m av kr 16 000

ntil 10 % av løn

4447krKulturhistorisk museum

dokumentasjonsmaterialeHå av funn,

SUM BUDSTETT (maksimumf kr 63 871



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2150-5 20518/17 L12  15.06.2017 

 
Forurensningsmyndighetens innspill til varsel om planoppstart - Plan 433 

Detaljreguelring for nye skoler i Ullerål og Hov 

 

Viser til at deler av planområdet i fagsystem for grunnforurensning hos Miljødirektoratet 

http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ er angitt som TYRIMYRA AVFALLSPLASS 

(lokalitet ID 2384) Forurenset område: 2384-E.  

Bilde 1. kart over «mulig» grunnforurensning 

Påvirkningsgrad 2 (gul): Liten/ingen påvirkning 

med dagens areal/resipientbruk. 

Påvirkningsgrad 2 kan benyttes ved 

førstegangsregistrering av en lokalitet dersom 

dokumentasjon viser at forurensningen på 

området ikke spres og ikke er i konflikt med 

dagens arealbruk. Påvirkningsgrad 2 brukes for 

øvrig på lokaliteter som enten er undersøkt, 

tiltaksvurdert, er under overvåking eller er 

avsluttet med ingen eller begrenset opprydding.  

 

 

 

 

Databasen Grunnforurensning gir ikke en komplett oversikt over forurensede områder. 

Forurensingsforskriften kapittel 2 om bygging og graving i forurenset grunn gjelder. 

Tiltakshaver skal vurdere om det er forurensning i grunnen der det skal skje bygging og 

graving. Dersom det er, eller er mistanke om forurenset grunn skal tiltakshaver undersøke 

grunnen. Tiltakshaver skal etablere en tiltaksplan hvis det påvises forurensning jf. 

konsentrasjoner. Se http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Forurensent-

grunn-i-bygge-og-gravesaker/  

Videre er det viktig med forebyggende tiltak for å hindre eventuell forurensning til vann og 

vassdrag under anleggsfasen.  
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Med hilsen   
    
Arne Hellum   
Leder   
  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Overvann 

Generelt er område svært utsatt for overvann og kjelleroversvømmelser i områdene nedenfor 

som følge av dette. Planarbeidet bør derfor særlig hensynta dette. Som kjent er klimaet i 

endring og problemene forventes og forsterkes inn i fremtiden. Detaljreguleringen må derfor ha 

stor fokus på fordrøyning av overvann og etablering av flomveier hvor vannet kan renne uten å 

gjøre skade på terreng og byggverk. 

Området på nordsiden av planområdet er pr i dag dekket av skog, og skog har en stor naturlig 

evne til fordrøye regnvann samt absorbere vann som følge av snøsmelting. På et tidspunkt må 

denne skogen hogges, noe som erfaringsvis endrer avrenningsfaktoren kraftig. Det må derfor 

etableres flomveier for å ivareta fremtidig avrenning herifra.  

Når vi ser på Hovsmarkveien kan dette være en mulig flomvei for ekstreme situasjoner. Det ser 

ut til at det er mulig å etablere en flomvei langs Hofsmarkveien og over Hønengaten og frem 

Hov Alle frem til naturlig bekk ved pst på Hov på en relativt rimelig måte ved å bruke veibanen 

som flomvei. Dette må derfor hensynta ved planlegging av vei ved at fartsdempende tiltak ikke 

hindrer vannet og renne fritt forbi. Avkjøringer må også løftes for å hindre vannet å renne mot 

naturlig lavbrekk i Elling M Solheims vei der det vil føre til skade på eiendommer. 

 

Brannvann 

Brannvannskapasitet må sjekkes og dokumenteres. Eventuell vannforsyning til sprinkleranlegg 

skal komme i tillegg til det ordinære slokkevannet. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Magne Lohre 



 

 

2 

Enhetsleder VAR 
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Kopi: 

 

Vedlegg: 

 

 



Fra: Gunn M. Johannessen [Gunn@hra.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 12.06.2017 18:43:30 

Emne: Planoppstart - Plan 433_ Detalregulering for nye skoler Ullerål og Hov 

Vedlegg:  

Hei 
Vi har ikke andre kommentarer enn at hvis dere ønsker å bruke HRA på henting av avfall fra næring må det planlegges med oss. Se våre kommentarer vedr. 
Hov omsorgssenter. Svært mange ønsker å bruke nedgravde avfallsløsninger pga estetikken rundt avfall. 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 
Tlf: 61314726 
gunn@hra.no 

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 
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        Jevnaker, 12. juni 2017 
 
 
 
 
 
 
REGULERINGSPLANER 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger 
 
HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en 
utbygging. Renovasjon er en del av infrastrukturen, og må være med i reguleringsplaner. Skal 
renovasjonsbiler kjøre inn i boområder må krav til vei og fremkommelighet være avklart etter 
forskriftens bestemmelser. Krav må innfris både ved regulering til eneboliger, blokker og hytter. 
 
Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdning og næringsliv. Etter 
Forurensningslovens bestemmelser kan næring benytte hvilke aktør man måtte ønske, bare 
avfall sorteres og gjenvinnes slik det skal. Alt avfall som kan gjenvinnes –skal gjenvinnes. 
Avfall fra husholdning er kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke 
håndteres av andre enn HRA. Avfall fra næringsvirksomhet og husholdning kan ikke blandes, 
dette på grunn av ”faren” for subsidiering. Det betyr at i større bygg hvor næring etablerer seg i 
første/andre etasje, og det etableres leiligheter i øvrige etasjer må avfall fordeles på 2 steder. 
Dette må hensyntaes i forbindelse med bygging i tettbebygde områder.   
 
Næringsavfall kan som nevnt håndteres av private containerfirmaer hvis virksomheter ønsker. 
HRA kan også tømme næringsvirksomheter når disse har næringsavtale med HRA. 
 
Tilgjengelighet 
Dunker/beholdere skal stå lett tilgjengelig, og innenfor 10 meter fra vei. Det er 
Renovasjonsforskriften som regulerer krav til vei og fremkommelighet. Kjørebanen skal være 
min. 3m bred + veiskulder 0,5 på hver side. Veien må tåle en aksellast på 10 tonn, det samme 
må bruer tåle. Snuplass eller snuhammer må etableres til 9,5 meter lange biler. Det er ikke 
forenlig med parkering av biler på snuplass. Rygging skal unngås av sikkerhetsmessige 
årsaker, rygging skal skje kun for å snu. Det er krav til snuplass eller gjennomkjøring som ofte 
mangler i trange boligfelt. Krav til snuplass følger vedlagt. 
Plass til beholdere for avfall skal legges i utkanten av boområder. Det er ikke ønskelig at 
renovasjonsbiler skal kjøre inn på gårdsplasser og tun på grunn av sikkerhet til myke 
trafikanter. 
 
Nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger 
Næringsliv kan etablere nedgravde avfallsløsninger hvis dette er ønskelig. Det må søkes HRA 
før utbygging for å sikre planlegging, befaring, tilgjengelig og mengdeberegning slik at HRA har 
mulighet til å tømme beholdere. Utbygger må betale alle utgifter knyttet til etablering av anlegg. 
Renovasjonsgebyr for husholdning med nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger blir 
det samme som standart renovasjonsgebyr. 
 
Det er en fordel å ha avfall under bakken i forhold til luktproblemer. Det er kaldere under enn 
over bakken om sommeren. Estetikken er også viktig i et boområde. Nedgravde 
avfallsløsninger er penere enn dunker. Det må regnes større plass til snuforhold hvis nedgravd 
løsning velges da det er kranbiler som tømmer beholdere.  



 
Søknadsskjema for nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger finnes på HRAs nettside: 
www.hra.no. Det må søkes i planleggingsfasen slik at man sikrer at krav følges. HRA foretar 
befaring etter søknad, samt følger opp saken frem til driftsfase 
 
 
Det må planlegges og tilrettelegges i et utbyggingsområde slik at HRAs oppgave, kan gjøres 
på en sikker og forsvarlig måte for alle i samfunnet. 
 
Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med reguleringsplan. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
 
 
Gunn M. Johannessen 
gunn@hra.no 







Fra: Sven Lekve [sve-lekv@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 06.06.2017 12:36:28 

Emne: Plan 433 

Vedlegg:  

Etter å ha tatt med Krågsrud i COWI AS. Med spørsmål om hvofor vår eiendom i Olav Duunsvei 1 
Ligger innenfor det skraverte feltet i detaljregulering for nye skoler i Ullerål og Hov. 
Etter at han hadde vært i kontakt med Ringerike kommune, ble svaret at dette var gjort i  
Tilfelle det skulle gjøres noe med krysset Hønengaten Hovsmarksveien. 
Det er vanskelig for oss å komme med innsigelser når dere ikke ser ut til å ha konkrete planer. 
Vi ber derfor å bli innformert om det viser seg at vår eiendom skulle bli berørt. På tomta som  
Er skravert inn ligger det en firemannsbolig fullverdigforsikret i Gjensidige til 6,3 mill. kr 
 
       Mvh. Leder i sameiet Olav Duunsvei 1 
                  Sven Arne Lekve 
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2 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE

1 Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan som tilrettelegger for

fremtidig utvikling av skolene i Ullerål og Hov. Planområdet er ca. 91 daa. Eie n-

dommene i planområdet er hovedsakelig kommunale.

Ullerål skole

Skolen skal planlegges og dimensjoneres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn,

med velkomstklasse for inntil 40 elever og idrettshall i håndballstørrelse. Videre

skal kulturskolen benytte arealer i skolen.

Planen gir rom for å etablere idrettshall i håndballstørrelse i tilknytning til skolen

(aktivitetsflate 25 x 45 m). Den frie takhøyden (under dragere, lysarmatur osv.)

skal være minst 7 m over hele aktivitetsflaten. Hallen skal fungere som arena

med plass til 200 sittende tilskuere. Denne skal benyt tes til undervisning i

kroppsøving og av elever i SFO - tiden. Ettermiddag og kveld skal den være ti l-

gjengelig for idrettslag og nærmiljø.

Hov ungdomsskole

Skolen har i dag 230 elever. Skolen vurderes utvidet til en 3 - , eller 4 - parallell

ungdomsskole. 4 - para llell utgjør ca. 360 elever. I tillegg skal den tilpasses un g-

dommer med sammensatte behov og rom til elever som skal tilhøre en innf ø-

ringsgruppe/gruppe for minoritetsspråklige elever. Planlegging av idrettsareal og

endelig utvikling av skolen ligger fram i tid.

Det følgende er en risiko og sårbarhetsanalyse for prosjektet.
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2 Innledning

I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og

sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging:

” … Ved utarbeidelse av planer for u tbygging skal planmyndigheten påse at ris i-

ko - og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik

analyse. Analysen skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning

for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventue lle endringer i slike fo r-

hold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet

avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6 …”

Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet til uønskede hendelser der det

kan oppstå ska der, ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier.

Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres som produktet av sannsy n-

ligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne hendelsen.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Risiko - og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er

aktuelt å forebygge eller planlegge tiltak mot. Hendelser som har stor sannsy n-

lighet og store konsekvenser gir størst risiko. Hendelser som har liten sannsy n-

lighet og små konsekv enser gir liten risiko.
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3 Metode

Denne risiko - og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i følgende graderingskr i-

terier:

Gradering av sannsynlighet:
o Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
o Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1 - 10 år.
o Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år.
o Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100

år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske

konsekvenser:
o Ufarlig: In gen person - eller miljøskader. Økonomiske ko n-

sekvenser opp til 100 000 kr
o En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Øk o-

nomiske konsekvenser mellom 100 000 kr og 1 mi l-

lion kr.
o Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende mi l-

jøskader. Økonomiske konsekvenser mellom 1 og

10 millioner kr.
o Farlig: Opptil fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 mi l-

lioner kr.
o Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig ska d-

de/syke.

Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr.

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Akseptabel risiko.

Liten risiko, avbøtende tiltak kan vurderes.

Avbøtende tiltak er nødvendig. Vurder endring av plan.

Risiko er uakseptabel. Planarbeid skrinlegges dersom endring av plan

og/eller avbøtende tiltak ikke gir markant forbedring av risikonivå.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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4 Forhold og uønskede hendelser

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Nei Ja

Naturgitte forhold

1 Er området utsatt for snø - eller stei n-

skred?

x

2 Er det fare for utglidning (er området

geoteknisk ustabilt)?

Området ligger under den marine grense og

befinner seg innenfor et område med br e-

elvavsetninger. Det er ikke registrert skre d-

fare eller kvikkleirefare i området, jf. N VEs

kartdatabase. Det er utført geotekniske u n-

dersøkelser av grunnforholdene for Ullerål.

Det stilles krav om geotekniske undersøke l-

ser for Hov.

3 Er området utsatt for flom i innsjø/vann? x

4 Er området utsatt for flom i elv/bekk,

herunder lukket bekk?

N VEs flomsonekart viser at Ullerål skole

ligger i aktsomhetssone for flom.

Hovsmarkveien kan benyttes som flomvei

for ekstreme situasjoner.

I detaljprosj ekteringen må det vurderes om

deler av utearealene til skolen kan tillates

oversvømt.

5 Er det radon i grunnen? Forholdet til radon sikres gjennom bygg e-

teknisk forskrift.

6 Er området vind eller nedbørsutsatt? x

7 Er området støyutsatt? Veiene vil være kilder for støy i området.

Støy utredes.

Natur - og kulturområder

8 Vil tiltaket berø re sårbar flora? Rødlistearten liten stjernetistel er registrert

nord øst for Ullerål skole. Det er sannsynlig

at forekomsten ligger like utenfor plano m-

rådet etter at plangrensen her ble justert.

9 Verneområder (natur) x Planområder berører ikke områder som

formelt er vernet, men områder registrert

som "S tore landskapsverdier" s om ikke bør

omdisponeres. Grønne verdier videreføres i
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pl anforslaget.

10 Automatisk fredete og nyere tids kultu r-

minner.

Ingen kjente i planområdet. Kulturminner e-

gistrering utføres som del av planarbeidet.

Infrastruktur

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser

som kan inntreffe på nær liggende tran s-

portårer, utgjøre en risiko for området?

11 - Hendelser på veg x

12 - Hendelser på jernbane x

13 - Hendelser på innsjø/vann/elv x

14 - Hendelser i luften x

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser

som kan inntreffe i nær liggende vir k-

somheter (industriforetak etc.), utgjøre

en risiko for området?

x

15 - Uslipp av giftige gasser/væsker x

16 - Uslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare

gasser/væsker

x

Medfører bortfall av tilgang på følgende

tjenester spesielle ulemper for området:

x

17 - Elektrisitet x

18 - Teletjenester x

19 - Vannforsyning x

20 - Renovasjon/spillvann x

Dersom det går høyspentlinjer

ved/gjennom området:

21 - Påvirkes området av magnetisk felt fra

el.linjer?

x

22 - Er det spesiell klatrefare i forbindelse

med master?

x

Er det spesielle farer forbundet med bruk

av transportnett for gående, syklende og

kjørende innenfor området:

x

23 - Til skole/barnehage? Dagens fortausnettverk langs flere gater i

og utenfor planområdet er mangelfullt . For

noen av veiene er det en blanding av m o-

torkjøretøy og gående og potensielt farlige

situasjoner.
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24 - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? x (Se over.)

25 - Til forretning etc.? x

26 - Til busstopp? x

Brannberedskap

27 Omfatter området spesielt farlige a n-

legg?

x

28 Har området utilstrekkelig brannvannfo r-

syning (mengde og trykk)?

Uavklart. Forutsettes avklart i byggesak.

29 Har området bare en mulig atkomstrute

for brannbil?

x

Tidligere bruk

Er det mistanke om forurensning i gru n-

nen fra tidligere virksomheter?

30 - Bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg x

31 - Mekanisk verksted x

32 - Galvaniseringsverksted x

33 - Impregneringsverk x

34 - Avfallshåndtering/deponi Mulig forurensning fra Tyrimyra avfallsplass

vil ut fra topologiske forhold kunne følge

bekkedraget som kommer inn nordvest i

planområdet. Bekken overvåkes og det tas

årlig prøver av vannet.

35 - Gjentatte rivingsarbeider / rehabilit e-

ring av bygninger fra 1950 - 1980

x

36 - Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x

37 - Militære anlegg: fjellanlegg, piggtråd s-

perringer etc.

x

Omgivelser

38 Er det regulerte vannmagasiner i nærh e-

ten, med spesiell fare for usikker is?

x

39 Finnes det naturlige terrengformasjoner

som utgjør spesiell fare (stup etc.)

x

Ulovlig virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger
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4. 1 Sammenstilling

2 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)?

4 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?

5 Er det radon i grunnen?

7 Er området støyutsatt?

8 Vil tiltaket berøre sårbar flora?

10 Automatisk fredete og nyere tids kulturminner.

23 Er det spesielle farer forbundet med bru k av transportnett for gående, sy k-

lende og kjørende innenfor området:

- Til skole/barnehage?

24 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, sy k-

lende og kjørende innenfor området:

- Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?

28 Har områd et utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)?

34 Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter?

- Avfallshåndtering/deponi

40 - Er tiltaket i seg selv et sabotasje -

/terrormål?

x

41 - Finnes det potensielle sabotasje -

/terrormål i nærheten?

x

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig 7

Sannsynlig 8 23, 24

Mindre sannsynlig 10 5, 34 4, 28

Lite sannsynlig 2

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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5 Oppsummering og vurdering

I det følgende redegjøres det for bakgrunnen for risikovurderingen, samt eve n-

tuelle avbøtende tiltak for forhold og uønskede hendelser i gul, oransje og rød

risikosone.

I denne planen er det ingen hendelser i oransje eller rød sone. Analysen viser 3

hendelser i gul sone, det vil si liten risiko, avbøtende tiltak kan vurde res .

7 Er området støyutsatt?

Veiene vil være kilder for støy i området. Støy utredes.

Avbøtende tiltak:

› Plassere nybygg på Ullerål skole i nordre del av tomten, slik at de skjermer

mest mulig av utearealet mot støy.

› Planløsning av Ullerål skole med mindre støyfølsomme arealer mot nord.

› Støyskjerm mot Hovsmarkveien langs barnehagen

23 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende

og kjørende innenfor området:

- Til skole/barnehage?

Dagens fortausnettverk langs flere gater i og utenfor planområdet er mange l-

fullt. For noen av veiene er det en blanding av motorkjøretøy og gående og p o-

tensielt farlige situasjoner.

Avbøtende tiltak:

› Etablere et sammenhengende nett av gang - /sykkelveger og fortau i omr å-

det.

24 Er det spesielle fa rer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende

og kjørende innenfor området:

- Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?

(Se over.)

Avbøtende tiltak: Etablere et sammenhengende nett av gang - /sykkelveger og

fortau i området.
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5. 1 Konklusjon og anbefalin g

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risik o-

nivået er lavt. Det er ikke funnet uakseptabel risiko eller risiko som medfører

endring av plan. Følgende avbøtende tiltak bør vurderes i forhold til støy og bruk

av transportne ttet for gående og syklende:

› Plassere nybygg på Ullerål skole i nordre del av tomten, slik at de skjermer

mest mulig av utearealet mot støy.

› Planløsning av Ullerål skole med mindre støyfølsomme arealer mot nord.

› Støyskjerm mot Hovsmarkveien langs barnehagen

› Etablere et sammenhengende nett av gang - /sykkelveger og fortau i omr å-

det.
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1 Innledning

I forbindelse med rivning og nybygging av Ullerål o g Hov skoler i Ringerike

kommune ønskes det utført en trafikkanalyse. Analys en skal belyse endringer og

konsekvenser for trafikken i området som følge av ø kt elevtall ved skolene. Ved

Ullerål barneskole skal kapasiteten utvides til 600 elever og 65 ansatte, mot

dagens 355 elever og 40 ansatte. Ved Hov ungdomssko le skal kapasiteten økes

fra 220 elever og 30 ansatte i dag til 280 elever o g 40 ansatte (24 årsverk) i

RINGERIKE KOMMUNE

TR AFI K K AN AL YS E H Ø N E F O S S
N O R D
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2022.

2 Dagens situasjon

2. 1 Eksisterende formål

Skolene er lokalisert nord for Hønefoss sentrum, re tt sør for E16 mot

Gardermoen. Hovedatkomst til området er via Rv35 Hø nengata og videre inn i

Hovsmarkveien. Videre innover i Hovsmarkveien er de t et industriområde, og

veien har tilknytning til Follumveien i vest og vid ere til E16.

2. 1 . 1 Ullerål skole
Ullerål skole har i dag 355 elever og 40 ansatte. S kolens elever kommer fra

nordlige deler av Hønefoss sentrum, og grensen for skolekretsen går nå ved

toglinjen sør for området.
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Figur 1 Ullerål skole med arealer for parkering og Kiss&Ride

Figur 2 Hovedinngang ved Ullerål skole mot Hovsmark veien. Foto: COWI
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Figur 3 Kiss&Ride ved Ullerål skole. Foto: COWI

2. 1 . 2 Hov ungdomsskole
Hov ungdomsskole har i dag 220 elever og 30 ansatte . Inntak til Hov

ungdomsskole er elever ved Ullerål og Hønefoss skol e.

Figur 4 Hov ungdomsskole med parkering, bussplass o g varelevering til skolen
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Figur 5 Snarvei fra Hovsmarkveien til Hov ungdomssk ole. Skiltet med "Skole" lengre opp i

Hovsmarkveien. Foto: COWI

2. 2 Veinett og trafikkmengder

Hønengata er hovedvei som knytter nord og sør av Hø nefoss sentrum sammen.

ÅDT i Hønengata er oppgitt til å være 17.700 kjt/dø gn i Nasjonal Vegdatabank

(NVDB). Fartsgrensen er 50 km/t på strekningen, og det er fortau på begge

sider av veien. Ved bussholdeplassene i Hønengata e r det ikke kantstein som

skiller kjørebane og holdeplass fra fortauet.

Hovsmarkveien og boliggatene ellers i området er 30 -sone. I Hovsmarkveien er

det fortau på sørsiden av veien

2. 3 Parkering

De ansatte ved Ullerål skole har 2 områder på hver side av hovedinngangen som

kan benyttes for parkering. Foran hovedinngangen er det en sløyfe om benyttes

for kjøring av elever til og fra skolen. Det virker å være varelevering og taxi som

benytter seg av det samme arealet.
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Figur 6 Parkeringsplass for ansatte ved Ullerål sko le med innkjøring fra Elling M.

Solheims vei. Det parkeres også langs selve veien. Foto: COWI

Ved Hov ungdomsskole er det en stor plass nede ved Hovsmarkveien som

benyttes som ansattparkering og parkering for besøk ende. Det er skiltet med

innkjøring forbudt opp mot skolen i tidsrommet 07.3 0-15.00 for andre enn

varetransport. Det ble observert parkerte biler i b akken opp mot skolen i dette

tidsrommet, så det er mulig at det ikke blir overho ldt.

2. 4 Kollektivtransport

Skolebuss til Ullerål og Hov skole stopper i Flattu mveien rett ved Ullerål skole.

Det kjøres en buss samlet for begge skolene.

Skolebuss til Ullerål/Hov

Rutebuss: brakar.no
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2. 5 Gående og syklende

Figur 7 Tilrettelegging for myke trafikanter i områ det rundt skolene. Kartkilde:

kart.1881.no

Langs Hønengata er det fortau på begge sider av vei en. Kryssingsmuligheter

over Hønengata er vist i figur 7. Det er ett lysreg ulert gangfelt ved Hønen Allé

som fortsetter i en gang- og sykkelvei inn mot Olav Duuns vei. Det er ikke

oppmerket gangfelt over Olav Duuns vei, men det er fortau videre langs

Klinikkveien mot Elling M. Solheims vei og så gangf elt over til Ullerål skole.

Langs Elling M. Solheims vei er det fortau på strek ningen fra gangfeltet og

sørover langs grøntområdene ved skolen. I Flattumve ien, på vestsiden av

skolegården, er det kun buss som har lov å kjøre på deler av strekningen

sørover mot Dronning Ragnhilds vei. Nord for stengn ingen er det en

vendehammer.
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Figur 8 Gangfelt over Hønengata nord for Hovsmarkve ien. Foto: COWI

Figur 9 Gangfelt over Hovsmarkveien ved krysset til Hønengata. Foto: COWI

Figur 10 Lysregulert gangfelt over Hønengata. Foto: COWI
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Figur 11 Gang- og sykkelvei mellom Hønengata og Ola v Duuns vei og Klinikkveien.

Foto: COWI

Figur 12 Fortau i Klinikkveien og videre gangfelt o ver Elling M Solheims vei. Foto:

COWI

Figur 13 Fortau i Elling M Solheims vei. Foto: COWI
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Figur 14 Flattumveien sett mot nord forbi Ullerål s kole med vendehammer til høyre

i bildet. Veien stengt for andre kjøretøy enn buss v idere sørover. Foto:

COWI

Figur 15 Bussholdeplass i Hovsmarkveien nedenfor Ho v ungdomsskole. Gang- og

sykkelvei opp mot Sagaveien. Foto: COWI

Figur 16 Innkjøring til parkeringsareal til Hov ungd omsskole. Opphøyd gangfelt over

Hovsmarkveien. Foto: COWI
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Figur 17 Adkomst til Hov ungdomsskole. Kun lov for varekjøring mellom 07.30 og

15.00. Foto: COWI

2. 6 Trafikksikkerhet

Figur 18 Politiregistrerte personskadeulykker de si ste 10 år (2005-2014) fra

Nasjonal vegdatabank (NVDB). Kartkilde: kart.1881.no
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Figur 18 viser politiregistrerte personskadeulykker for området i perioden 2005-

2014. Det er ikke registrert ulykker videre innover i Hovsmarkveien. De

nærmeste ulykkene til Ullerål skole har skjedd i kr ysset mellom Dronning

Ragnhilds vei og Elling M. Solheims vei. Begge ulyk kene er bilulykker med

kryssende kjøreretninger som skjedde i henholdsvis 2007 og 2008.

I krysset mellom Hønengata og Dronning Ragnhilds ve i er 2 av 4 registrerte

ulykker med fotgjenger involvert. Videre sør i Høne ngata er det ytterligere en

fotgjengerulykke ved Flattumveien og to fotgjengeru lykker ved Krokenveien.

Alle med lettere skade som alvorligste skadegrad.

Det er ingen strekninger eller kryss på kartutsnitt et ovenfor som er ulykkes-

strekning eller –punkt etter Statens vegvesen sin d efinisjon. Strekningen rett

sør for jernbanen på Hønengata er definert som ulyk kesstrekning etter Statens

vegvesen sin definisjon for perioden 2009-2013. Ove r en strekning på 1 km har

det vært 11 ulykker på 5 år, med totalt 1 drept, 2 alvorlig skadet og 11 lettere

skadet. Fem av ulykkene er sykkelulykker, inkludert den med alvorligste

skadegrad drept og en med skadegrad alvorlig skade. Den andre ulykken med

alvorlig skade var en MC-ulykke, mens de resterende 5 ulykkene alle er

bilulykker. Fire av bilulykkene er uhell med påkjør ing bakfra.

3 Fremtidig situasjon

Etter utbygging av skolene på Hovsmarkveien overfly ttes alle elever fra

Hønefoss skole til Ullerål.
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Figur 19 Hønefoss skole lukkes og elever flyttes ti l Ullerål.

3. 1 Veinett og trafikkmengde

Som følge av at det oppføres to nye, større skoler på de to lokalitetene på

Hovsmarkveien, må det forventes at trafikken på vei nettet i skolenes

nærområde vil øke tilsvarende. Den mertrafikken som skolene er beregnet med,

har utgangspunkt i en vurdering av transportmiddelf ordelingen blant elever og

ansatte på skolene.

For elever på Ullerål skole antas det at 50 % av el evene blir kjørt til/fra skole i

bil. På Hov ungdomsskole antas det at kun 40 % blir kjørt i bil til/fra skole, da

elevene her er eldre. Det vurderes derfor at en høy ere andel elever kommer seg

til denne skolen på egenhånd. For de ansatte på sko lene antas det at 60 %

kjører i bil.

Med utgangspunkt i forutsettingene over, vil den øk te biltrafikken på

Hovsmarkveien i 2022 bli 630 ekstra biler/døgn.



14 TRAFIKKANALYSE HØNEFOSS NORD

http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Document s/03 Prosjektdokumenter/Grunnlagsdokumenter/Trafikk analyse Hønefoss Nord.docx

Tabell 1 Generert biltrafikk pr. døgn i 2022 som fø lge av flere elever og ansatte på

de to skolene.

Økt biltrafikk fra
elever/døgn

Økt biltrafikk fra
ansatte/døgn

Økt biltrafikk
i alt/døgn

Ullerål skole 490 30 520

Hov Ungdomsskole 95 10 105

I alt 585 40 625

Hovedparten av biltrafikken til skolen kommer via k rysset Hønengata/

Hovsmarkveien. Hønengata er adkomst til Hønefoss by og her passerer daglig

17.700 kjøretøyer. En beregning av trafikkavvikling en i krysset har vist at

allerede på nåværende tidspunkt er det store proble mer med avviklingen av

sideveistrafikken. Med den økte trafikken i 2022 må problemene forventes å

vokse seg enda større.

Det betyr at krysset har behov for ombygging, om de t skal bli en akseptabel

trafikkavvikling. Beregning av kapasiteten i krysse t viser at det kan oppnås en

akseptabel trafikkavvikling ved følgende endring:

› Ombygging til signalisert kryss.

› Krysset utvides med separate høyresvingsbaner.

› Gangfeltet nord for krysset anbefales å bli tatt me d som en del av et nytt

lysregulert kryss.

Resultater av kapasitetsberegninger er dokumentert i bilag A.

3. 2 Parkering

3. 2. 1 Bilparkering

Langtidsparkering, primært for ansatte

For å imøtekomme de ansattes bilparkeringsbehov ved skolene må det anlegges

0,6 p-plasser pr. ansatt svarende til i alt ca. 40 p-plasser i tilknytning til Ullerål

Skole og ca. 25 p-plasser ved Hov Ungdomsskole.

Ved ombygningen av Ullerål skole vil det være hensi ktsmessig å samle all

bilparkering på én plass, av hensyn til å begrense antallet av overkjørsler på

Hovsmarkveien. Noen av plassene kan være tidsbegren set i perioden 7.30-8.30

for å gi mulighet for kortvarig parkering ved henti ng og kjøring av barna til

skolen.

Det anbefales at den eksisterende p-plassen ved Hov Ungdomsskole blir

værende slik den er i dag.
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Kiss & Ride

Det er ikke til å unngå at mange av barna transport eres i bil til og fra skolen.

Det er derfor viktig å skape gode og sikre løsninge r slik at bilistene som skal

levere eller hente barna er til minst mulig ulempe. Det anbefales at det anlegges

et såkalt Kiss & Ride område for begge skolene.

Ved Hov ungdomsskole vil den mest hensiktsmessige p lasseringen av en Kiss &

Ride være øst for bussholdeplassen og det nåværende opphøyde gangfeltet.

Dette av hensyn til å ikke lede unødig mye biltrafi kk på tvers av

krysningspunktet hvor de myke trafikantene fra Saga veien krysser

Hovsmarkveien. Det foreslås derfor at det etableres et Kiss & Ride anlegg hvor

den nåværende stien mellom Hov ungdomsskole og Hovs markveien ender på

Hovsmarkveien. Stien må oppgraderes med fast belegn ing samt belysning.

Løsningen er skissert på figur 20. Det bemerkes at det kan være

terrengrelaterte utfordringer med løsningen.

Figur 20 Illustrasjon av Kiss & Ride ved Hovsmarkvei en. Stiforbindelsen opp til Hov

Ungdomsskole må samtidig oppgraderes.

Plassering av Kiss & Ride ved Ullerål skole kan i p rinsippet fastholdes som det er

i dag, men vil avhenge av den nye skoleinngangen. E t helhetlig forslag til

prinsipp for utforming av atkomst til skolen inklus iv Kiss & Ride beskrives i

avsnitt 3.4.

3.2.2 Sykkelparkering
Utover de ansattes bilparkeringsbehov, vil det være behov for etablering av

sykkelparkering til både elever og ansatte. I rappo rten "Situasjon Sykkel

Hønefoss" fra 2013 er dagens situasjon for sykkelpa rkering i Hønefoss registrert.

Herav fremgår det at der ikke er funnet sykkelparke ring på Ullerål skole og Hov

Ungdomsskole. Det anbefales at det etableres sykkel parkering ved begge skoler,

dels for å signalere at man ønsker at elever og ans atte sykler, dels for at unngå

at sykler parkeres på uhensiktsmessige steder.
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Antall nye sykkelparkeringsplasser

Det antas at ca. 30 % av elevene som skal til Uller ål Skole vil sykle til skolen. Til

Hov Ungdomsskole må det forventes en litt høyere an del da elevene er eldre.

Det antas her at ca. 40 % av elevene som skal til H ov Ungdomsskole sykler til

skolen. På begge skolene antas det at 25 % av de an satte sykler.

Tabell 2 Behov for sykkelparkering

Elever Sykkel P Ansatte Sykkel P I alt

Ullerål skole 600 180 65 15 195

Hov Ungdomsskole 280 110 40 10 120

Med utgangspunkt i de anslåtte andelene av elever o g ansatte som vil sykle

til/fra skole, må det anlegges minimum et tilsvaren de antall

sykkelparkeringsplasser. På Ullerål skole svarer de t til ca. 200

sykkelparkeringsplasser og på Hov ungdomsskole til ca. 120

sykkelparkeringsplasser.

Plassering og utforming av sykkelparkering

For å sikre at sykkelparkeringsplassene brukes, er det viktig at disse plasseres

og utformes riktig.

› Sykkelparkeringene bør plasseres tett på inngangen til skolen.

› Sykkelparkeringen må være synlig og godt belyst.

› Da det er parkering i mange timer hver dag, anbefal es det at

sykkelparkeringene utformes med tak.

3. 3 Kollektivtransport

Det er informert om at busstrafikken til skolene ik ke vil økes i forhold til dagens

situasjon. Plassering av bussholdeplass ved skolene fastholdes slik det er i dag.

3. 4 Gående og syklende

Ullerål Skole Plassering av inngangene til den nye Ullerål skole vil være avgjørende for de

myke trafikanters rutevalg til skolen. Biltrafikken til/fra skolen må primært

avvikles via Hovsmarkveien, og fotgjengerne og sykl ister via de mindre

beferdede lokalveiene til skolen. De to trafikantgr uppene separeres på den

måten mest mulig. Følgende tiltak anbefales:

› Ombygge krysset Hønengate/Hovsmarkveien.

For å sikre at biltrafikken i minst mulig grad bruk er de mindre lokalveiene,

er det viktig at krysset Hønengata/Hovsmarkveien om bygges så det er en

god trafikkavvikling. Bilistene vil da bruke Hovsma rkveien som primær

adkomst.
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› Kiss&Ride og parkeringsarealer etableres med adgang fra Hovsmarkveien.

› Plassering av hovedinngang

Sikkerheten til myke trafikanter til Ullerål skole kan sikres ved strategisk å

plassere skolens hovedinngangen og sykkelparkering bort fra

Hovsmarkveien. Det foreslås at skolens hovedatkomst for myke trafikanter

etableres fra Flattumveien og Elling M. Solheims Ve i via en stiforbindelse på

tvers av skolens område. Ved å føre den myke trafik ken mot Elling M.

Solheims Vei, vil flere også benytte det lysreguler te gangfeltet ved kryssing

av Hønengata.

› Opphøyd gangfelt ved Klinikvei

Det vurderes at de fleste myke trafikanter kommer f ra sør. Kryssing av

Elling M. Solheims Vei ved Klinikkveien vil derfor bli et viktig

krysningspunkt. Det anbefales at dette krysset bygg es om med opphøyd

gangfelt. Dette tiltaket vil tydeliggjøre krysninge n samt sikre at biltrafikken

passerer med lav hastighet

Figur 21 Forslag til prinsipper for utforming av tr afikkarealer på Ullerål skoles

område.

Hov ungdomsskole Den nåværende tilkomsten til Hov u ngdomsskole fastholdes, også som primær

tilkomst for myke trafikanter. Myke trafikanter fra sør og nord vil fortsatt

benytte Hønengata og Hovsmarkveien. Her bør det sik res en sammenhengende

stiforbindelse for fotgjenger og syklister på strek ningene.

Dersom det blir etablert en sammenhengende gang- o g sykkelveg langs

Hovsmarkveien og Hønengata, vil dette sikre en tryg g skoleveg. Syklende og

gående vil da bli ledet igjennom et lysregulert kry ss i Hønengata som vil sikre en

trygg kryssing av vegen. Dette vil ha en viktig bet ydning for de som flyttes fra

Hønefoss skole til Ullerål skole.
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Figur 22 Det foreslås at det etableres gang- og syk kelveg i 'missing links', så det

skapes sammenheng i gang- og sykkelvegnettet.

3. 5 Trafikksikkerhet

Det vurderes at de trafikksikkerhetsmessige utfordr ingene på Hønengata

primært relaterer seg til trafikkavviklingen. Trafi kkmengdene på strekningen er

store og kryssene har ikke tilstrekkelig kapasitet til å avvikle sideveistrafikken

(de fleste av kryssene er vikepliktsregulerte). Det gir opphav til en mer

risikobetont kjørsel, og leder trafikken ut på det omkringliggende lokalveinettet.

En forbedring av trafikksikkerheten på strekningen som helhet vil derfor kreve

en betydelig ombygging.

Ombygging i krysset Hovsmarkveien/Hønengata vil bid ra til en forbedring av

trafikksikkerheten generelt, men vil også bety en b edre avvikling av trafikken i

skolenes nærhet. Dermed vil færre benytte de mindre beferdede lokalveiene

nær skolen hvor konsentrasjonen av barn som fotgjen gere og syklister er størst.

De anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, forbedrede

parkeringsløsninger, sykkel- og gangveier m.m. vil også bety forbedring av

trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister på vei til skolene.
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4 Konklusjon

Etter oppførelse og idriftsettelse av de to nye sko lene på Hovsmarkveien i 2022

forventes trafikken på Hovsmarkveien å stige med ca . 630 kjøretøyer/døgn,

foruten den alminnelige trafikkveksten på veinettet . Den økende trafikkmengden

vil resultere i at krysset Hønengata/Hovsmarkveien ikke kan avvikle trafikken i

morgen- og ettermiddagsrushet uten store forsinkels er og kødannelser på

sideveiene. Det vil derfor være nødvendig å ombygge krysset til et lysregulert

kryss med separate høyresvingsbaner på Hønengata, f or å sikre en akseptabel

trafikkavvikling.

Hønengata vil fortsette å være en meget trafikkert og ulykkesbelastet strekning.

Med de to nye skolene vil enda flere elever ha beho v for å ferdes langs og på

tvers av Hønengata. Det anbefales at strekningen gj ennomgår en helhetlig

ombygning for å gjøre strekningen mer trafikksikker . Det omfatter etablering av

sikre forhold for myke trafikanter i form av gang- og sykkelvei samt løsning av

trafikkavviklingsproblemene i kryssene som vurderes å være hovedårsaken til de

mange ulykkene.

I første omgang bygges krysset Hønengata/Hovsmarkve ien om til et

signaregulert kryss med høyresvingsbaner og det eta bleres en

sammenhengende gang- og sykkelvei langs Hønengata.

Ullerål skole

Ved Ullerål skole er det mulighet for å sikre en be dre adskillelse av bilister og

myke trafikanter, og dermed skape en mer sikker sko levei i fremtiden.

Biltrafikken vil fortsatt primært benytte Hønengata og Hovsmarkveien hvor

tilkomst til p-plass og Kiss & Ride også må være fr a Hovsmarkveien i fremtiden.

Det anbefales etablering av omtrent 200 sykkelparke ringsplasser.

Det anbefales at skolens inngang og sykkelparkering plasseres med utgang mot

sør omtrent midt på tomta med gang- og sykkelveg ut til Flattumveien og Elling

M. Solheims Vei. Kryssingen ved Elling M. Solheims Vei og Klinikkveien vil være

svært viktig for de myke trafikantene. Det anbefale s her at krysset etableres

med opphøyd gangfelt for å markere krysningsområdet samt redusere

kjøretøyenes hastighet.

Hov Ungdomsskole

Ved Hov ungdomsskole anbefales det å etablere en Ki ss & Ride øst for det

eksisterende krysningspunktet på Hovsmarkveien, hvo r bilister som skal

levere/hente elever ikke ledes forbi krysningsstede t. Det krever en oppgradering

med fast belegning og belysning av den nåværende st iforbindelsen mellom

Hovsmarkveien og ungdomsskolen. Da en ikke ser noen bedre alternativer til

parkering, vil den eksisterende parkering fastholde s slik den er i dag. 120 nye

sykkelparkeringsplasser bør etableres tett på skole ns inngang.

Den myke trafikken til ungdomsskolen fra sør, vil o gså i fremtiden benytte

Hønengata og Hovsmarkveien. Det anbefales derfor at det skapes sammenheng

i gang- og sykkelvegnettet på strekningene ved å et ablere gang- og sykkelvei,

hvor det i dag er to 'missing links'.
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Bilag A Kapasitetsberegninger

Følgende forutsetninger ligger til grunn for de utf ørte kapasitetsberegninger i

krysset Hønengata/Hovsmarkveien:

› 60 % av de ansatte transporterer seg i bil

› 50 % av elleverne fra Ullerål skole transporterer s eg i bil

› 40 % av elleverne fra Hov Ungdomsskole transportere r seg i bil

› ÅDT på Hov Alle er estimert til 1500 kjt/døgn

› Trafikkfordelingen på Hov Alle er: 60 % til venstre , 30 % til høyre og 10 %

rett frem

› 90 % av elever/ansatte som kjører i bil til/fra sko le ankommer via

Hønengata/Hovsmarkveien.

› Av de 90 % som benytter Hønengata til Hovsmarkveien kommer 50 % fra

sør og 50 % fra nord.

› Det er vurdert at den ekstra trafikken til skolene skjer innenfor for rush

timen

› Noe trafikanter kjører med den nåværende utforminge n ikke via krysset,

om de kommer fra Hovsmarkveien og skal ut på Høneng ata. Det vurderes

derfor at kun 30 % av den nye trafikk kjører til kr ysset. De 30 % fordeler

seg 50/50 mellom høyresving og venstresving. I bere gningen av krysset

ombygd til lysregulert kryss, antas det at 90 % av trafikantene kjører til

krysset.
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A. 1 Morgenrush 201 7
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A. 2 Ettermiddagsrush 201 7
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A. 3 Morgenrush 2022
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A. 4 Ettermiddagsrush 2022

A. 5 Morgenrush 2022 – lysregulert

Der er laget et overslag med et lysregulert anlegg for å undersøke om det kunne

hjulpet avviklingsproblemene på sideveiene samt hvi lke konsekvenser det ville

hatt for trafikken på Hønengata. Ved utbygning av k rysset med searate

høyresvingsbaner kan krysset avvikle trafikken. Den presise utformingen av

krysset og programmering av signalene må gjøres på bakgrunn av en nærmere

undersøkelse med et mere detaljert trafikkgrunnlag.
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SAM MEN DRAG

Det er beregnet veitrafikkstøy for planområdene BBH, BU1, BU2 og område langs
Hovsmarkveien . Beregningen e gjelder for år 201 7 (nåsituasjon) og framskrevet til
år 2030 , med og uten økt trafikk/støy som følger fra større kapasitet ved skolene
Ullerål og Hov i Hovsmarkveien .

For n ordøstre del av område BBH ( Espira barnehage ) er støynivå et fra veitrafikk i
hvit sone (Lden 55) uavhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler i
Hovsmarkveien. For ute oppholds området mellom barnehagen og Hovsmarkveien
vil det være behov for en støyskjerm/voll for å sørge for at støynivået kommer ned i
hvit sone . Også dette e r u avhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs Hovsmarkveien har støynivåer i gul sone (Lden 55 dB) for
fasade og uteoppholdsarealer som vender mot Hovsmarkveien. Støyøkning fra
alminnelig trafikkvekst fra dagens nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB . Når
effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes støynivået (gul sone)
ytterligere med opptil 1 dB .

Mesteparten av område ne BU1 (Hov u. skole) og BU2 (Ullerål skole) samt
uteoppholdsarealer, inklusive lekeplass er ved BU2 , har støynivå fra veitrafikk i hvit
sone uavhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs veier som grenser til område BU2 har støynivåer i hvit -
eller gul sone for fasade og uteoppholdsarealer som vender mot BU2 . Støyøkning
fra alminnelig trafikkvekst fra dagens nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB . Når
effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes støynivået ytterligere med
opptil 1 dB .
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1 BAKGRU N N

I forbindelse med rivning og nybygging av Ullerål og Hov skoler i Ringerike
kommune har COWI utført en støyvurdering av veitrafikkstøy i og nær
planområdene for skoler/barnehage .

Vurderingen er utført i forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringsplan for
område ne og skal belyse endringer i veitrafikkst øy fra økt trafikk som følger fra
større kapasitet ved skolene, samt vurdere om det vil være nødvendig med
støyreduserende tiltak.

Planområde t ligger sør for Hovsmarka i Hønefoss , Ringerike kommune.
Planområdet er markert med rød sirkel i Figur 1 .

Figur 1 - Oversiktskart, planområdet ringet inn med rødt .
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Illustrasjonsplan med oversikt over plangrenser er vist i Figur 2 .

Figur 2 - Utklipp fra illustrasjonsplan med oversikt over plangrense r . Plankart utarbeidet av COWI

AS , datert 28.11 .20 17 .

BBH

(Barnehage)

BU1

(Hov u - skole

BU2

(Ullerål skole)
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2 FORSKRI FTER OG GREN SEVERDI ER

2.1 Definisjoner
Nedenfor følger definisjoner og forklaringer til aktuelle parametere og uttrykk som
blir benyttet i dette notatet.

Lden er et A - veid ekvivalent lydnivå over et døgn, bestående av dag (day, d), kveld
(evening, e) og natt (night, n). Dag er definert i tidsrommet 07 – 19, kveld 19 – 23
med ekstra tillegg på +5 dB, og natt 23 – 07 med ekstr a tillegg på +10 dB.
Beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over ett
år.

L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 %
av hendelsene.

Lp,AF,max er det maksimale lydnivået som er et m ål for de høyeste, vanlige toppene
i en varierende støy. Størrelsen er en øyeblikksverdi.

ÅDT : Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn, regnet over et år.

2.2 Ko mmuneplanens arealdel (201 7 - 20 30 )
I høringsutkast (mars 2017) for kommuneplanens a realdel for 2017 - 2030 for
Ringerike kommune vise s det til T - 1442 og støy med følgende bestemmelse r :

§1. Bebyggelse og anlegg

§1.0.2 Lekeareal

› Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk, og være støyskjermet iht. T - 1442 .

§1.0 .4 Støy

› Anb efalte støygrenser i tabell 3 i ”Veileder til retningslinje for behandling av
støy i arealplanleggingen T - 1442” skal følges ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse. I områder avsatt til sentrumsformål, og spesielt
ved kollektivknutepunkter, kan det vurderes å tilla te avvik fra støygrensene
under forutsetning av at følgende målsettinger legges til grunn: Alle boenheter
skal ha en stille side. En høyest mulig andel – og mer enn 50 % - av
oppholdsrommene inkludert minst ett soverom skal vende mot stille side. Alle
boen heter skal ha tilgang til både private utearealer og felles uteareal som
tilfredsstiller grenseverdiene i retningslinjen T - 1442. Inntil gule og røde
støysoner er kartlagt i Ringerike kommune, stilles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølso m arealbruk i områder som er
utsatt for støy fra veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. Det stilles også
krav om støydokumentasjon ved planlegging av ny støyende virksomhet.
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2.3 Utendørs støynivå
R etningslinje n T - 1 442/2 01 6 angir anbefalte grenseverdier for utendørs støynivå fra
veitrafikk . Kriterier for støysoneinndeling er angitt i Tabell 1 .

Tabell 1 - Kriterier fo r soneinndeling iht. T - 1442/2016 .

Gul sone Rød sone

Støykilde Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå
i nattperioden
kl 23 - 07

Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå
i nattperioden
kl 23 - 07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med
tilfredsstillende støyforhold. I gul støysone kan kommunen velge å tillate avvik fra
grenseverdiene i T - 1 442 dersom planen kan utformes slik at støykompromi ssene
blir begrenset.

Rød sone , nærmest støykilden, angir et område som er lite egnet til støyfølsomme
bruksformål, og hovedregelen er at etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal
unngås.

For gul og rød sone gjelder særlige retningslinjer for arealbruken . For øvrige
områder (hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielle hensyn til
støy, og det kreves normalt ingen særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk
forskrift.

Retningslinjens grenseverdier ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse er
gjengitt i Tabell 2 , og tilsvarer nedre grense for gul støysone . Støyfølsom
bebyggelse omfatter boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager. For andre typer bygninger til støyfølsom bruk er det ikke gitt anbefa lte
verdier for utendørs støynivå. Grenseverdiene i Tabell 2 er derfor ikke gjeldende
for kontorer og forretningsformål .

Tabell 2 - Høyeste anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse eller
støyende virksomhet . Tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til rom med

støyfølsom bruksformål

Støynivå utenfor
soverom,

natt kl. 23 – 07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

› Støynivået skal beregnes for situasjonen m inst 1 0 år frem i tid.
› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte

boenhet.
› Krav til maksimalt støynivå L5AF i nattperioden gjelder der det er mer enn 1 0

hendelser per natt som overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendel ser.
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3 STØYBEREGNI N GER

3.1 Grunnlag og beregningsmetode
Støyberegningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikk
ved bruk av støyberegningsprogrammet CadnaA versjon 201 8 .

Digitalt kartgrunnlag fra april og mai 201 7 er benyttet som grunnla gsmateriale i
støyberegningsmodellen.

Støysonekartene er beregnet i høyde 2 meter over terreng. Beregningshøyden på
2 meter er valgt for å synliggjøre støynivå på uteoppholdsarealer på bakkeplan.

Øvrige beregningsinnstillinger:

› Myk mark (markabsorpsjon = 1)
› Beregninger inkluderer 2 lydrefleksjoner.
› Helningsgradienter på veier er hensyntatt.
› Beregninger utført med rutenett i avstand 5 x 5 meter.

3.2 Trafikktall vei
Trafikktallene er basert på COWIs trafikkutredning i prosjektet . Tallene for år 2017
er fremskreve t til år 203 0 , og tar hensyn til alminnelig trafikkvekst samt økt trafikk
som de nye skolene genererer .

Støy fra veier som ikke er nevnt i Tabell 3 anses som neglisjerbart.

Tabell 3 - Benyttede trafikktal l for veitrafikk .

Vei

Uten økt trafikk fra nye skoler Med økt trafikk fra nye skoler

ÅDT 2017 Andel
tungtrafikk

ÅDT2030 Andel
tungtrafikk

ÅDT2030 Andel tungtrafikk Hastighet

(km/t)

Hønengata 17700 10% 21800 12% 22100 11% 50

Hovsmarkveien 3700 2% 450 0 2% 5100 2% 30

Flattumveien 40 1% 50 1% 70 1% 30

Elling M.
Solheims vei

700 1% 850 1% 890 1% 30

Dronning
Ragnhilds vei

600 1% 730 1% 770 1% 30

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene. Beregningsteknisk er det
imidlertid akseptabel t med noe usikkerhet i ÅDT da det skal relativt store feil i
trafikkmengdene til for at det slår ut på de beregnede støyverdiene. For eksempel
må ÅDT dobles for å gi en endring på +3 dB på ekvivalent støynivå.
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Beregning av Lden forutsetter en tidsfordelin g av trafikken over døgnet. I tråd med
M - 1 28, veileder til T - 1 442, er det benyttet en typisk trafikkfordeling for byvei med
fordeling på 84 % dag, 1 0 % kveld og 6 % natt . For Hønengata (E1 6) er det
benyttet trafikkfordeling for riksvei med f ordeling på 75 % dag, 1 5 % kveld og 1 0 %
natt.

3.3 Usikkerhet
I henhold til nordisk beregningsmetode er beregningene i CadnaA gjennomført for
en værsituasjon hvor det er en svak medvindkomponent på 0 – 3 m/s fra kilde til
mottaker eller tilsvarende lydforplantningsforhold med svak positiv
temperaturgradient (svakt økende lufttemperatur med høyden over mark).
Beregningene tar derfor ikke høyde for avvik i meteorologiske forhold som kan
påvirke støyutbredelsen, f.eks. annen vindretning, høyere vindstyrke, snø på
bakken o.l. Bereg ningene anses som konservative.

Beregningsteknisk kan det regnes med en usikkerhet på 1 - 3 dB.
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4 RESU LTATER OG VU RDERI N GER

Det er beregnet veitrafikkstøy f or planområde ne BBH, BU1, BU2 og område langs
Hovsmarkveien . Beregningene gjelder for år 2017 (nåsitu asjon) og framskrevet til
år 203 0 , med og uten økt trafikk/støy som følger fra større kapasitet ved skolene i
Hovsmarkveien , se Tabell 4 .

Tabell 4 - Beregnet utendørs støynivå for planområde ne .

Plano mråde / områ
de :

Resultat og vurdering:

BBH

(Espira
b arne hage)

› Nordøstre del av området (mot skogen) har støynivå fra
veitrafikk for år 2030 i hvit sone (Lden 55) uavhengig av
økt trafikk i Hovsmarkveien fra nye skoler , se
støysonekart X001 og X003. De samme gje lder for
dagens situasjon (2017) vist i støysonekart X007.

› For å sørge for at støynivået på uteoppholds området
mellom barnehagen og Hovsmarkveien reduseres ned til
hvit sone er det i støysonekartene vis t effekten av en
støyskjerm/voll (L=100m, H=2, 3 m.o.t ) . En eventuell
støyskjerm her bør være av typen med absorbsjon i flaten
mot Hovsmarkveien slik at refleksjon og økt støy ved
nærmeste hus på motsatt side av veien unngås.
Avbøtende tiltak (støyskjerm) mot barnehagen er
ua vhengig av økt trafikk , se støyson ekart X001 , X003 og
X007 .

Hovsmarkveien

( Øst og v est for
BU2 )

› Boliger som ligger langs Hovsmarkveien øst og vest for
BU2 har støynivåer i gul sone (Lden 55 dB) for fasade og
uteoppholdsarealer som vender mot Hovsmarkveien. På
motsatt side (skjermet si de) er støynivåene i hovedsak i
hvit sone. Dette gjelder for år 2030 uavhengi g av økt
trafikk fra nye skoler, se støysonekart X001 til X004 , samt
for dagens situasjon vist i støysonekart X007 og X008 .

› Støy økning fra alminnelig trafikkvekst fra dagens niv å
(2017) til år 2030 for boliger langs Hovsmarkveien er
opptil 1 dB (gul sone) , se støysonekart X001 og X002 . Når
effekten av økt trafikk fra nye skoler inklude res økes
støynivået i år 2030 ytterligere med opptil 1 dB (gul sone) ,
se støysonekart X00 3 og X0 04 .

› Boliger i krysset mot Hønengata (E16) har støynivåer i rød
sone (Lden 65 dB) for noen fasader og
uteoppholdsarealer. Dette skyldes trafikkmengden i
Hønengata , se støysonekart X002, X004 og X008 .

› Utenfor soveromsvindu i fasader hvor beregnet statistisk
maksnivå overskrider L5AF > 76 dB, overskrides
grenseverdien på L5AF > 70 med mer enn 10 separate
støy - hendelser per natt fra trafikk i Hovsmarkveien
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uavhengig av økt trafikk fra nye skoler både for år 201 7 og
2030 , se støysonekart X005 og X006 .

BU1

(Hov u. skole)

› Mesteparten av området samt u teoppholdsarealer nær
skolen har støynivå fra veitrafikk for år 2030 i hvit sone
(Lden 55) uavhengi g av økt trafikk fra nye skoler, se
støysonekart X001 og X003 . De samme gjelder for
dagens situasjon (201 7) vist i støysonekart X007.

BU2

( Ullerål skole og
nærmeste
boliger )

› Med unntak av området mellom skole og Hovsmarkveien
har mestepart en av uteoppholdsarealer, inklusive
lekeplasser, støynivå fra veitrafikk i hvit sone (Lden 55) .
Dette gjelder for år 2030 uavhengi g av økt trafikk fra nye
skoler, se støysonekart X002 og X004 , samt for dagens
situasjon vist i støysonekart X008 .

› Boliger som ligger langs veier som grenser til område BU2
har støynivåer i hvit - eller gul sone for fasade og
uteoppholdsarealer som vender mot BU2. På motsatt side
(skjermet side) er støynivåene i hovedsak i hvit sone.
Dette gjelder for år 2030 uavhengig av økt t rafikk fra nye
skole r, se støysonekart X002 og X004 samt for dagens
situasjon vist i støysonekart X008 .

› Støyøkning fra alminnelig trafikkvekst fra dagens nivå
(201 7) til år 2030 for boliger langs veier som grenser til
område BU2 er opptil 1 dB (gul sone), se støysonekart
X004. Når effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes
økes støynivået i år 2030 ytterligere med opptil 1 dB (gul
sone), se støysonekart X 008 .

› Utenfor soveromsvindu i fasader hvor beregnet statistisk
maksnivå overskrider L5AF > 79 d B, overskrides
grenseverdien på L5AF > 70 med mer enn 1 0 separate
støy - hendelser per natt for trafikk i Elling M. Solheims vei
og Dronning Ragnhilds vei uavhengig av økt trafikk fra
nye skoler både for år 201 7 og 2030, se støysonekart
X00 6 .
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Vedlegg : Støysonekart

› X001 Støysonekart Ullerål og Hov - o mråde BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for BU2 ) - Lden for veitrafikk År 2030 uten trafikkøkning fra nye skoler

› X002 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2 ) - Lden for veitrafi kk År 2030 uten trafikkøkning fra nye skoler

› X003 Støysonekart Ullerål og Hov - område BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for BU2 ) - Lden for veitrafikk År 2030 med trafikkøkning fra nye skoler

› X004 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2 ) - Lden for veitrafikk År 2030 med trafikkøkning fra nye skoler

› X00 5 Støysonekart Ullerål og Hov - område BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for BU2) – Maks imal nivå L5AF for veitrafikk År 2030 med og uten
trafikkøkning fra nye skoler

› X006 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2) - Maksimalnivå L5AF for veitrafikk År 2030 med og uten trafikkøkning fra
nye skoler

› X007 Støysonekart Ullerål og Hov - område BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for B U2) - Lden for veitrafikk År 2017 uten trafikkøkning fra nye skoler

› X008 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2) - Lden for veitrafikk År 2017 uten trafikkøkning fra nye skoler
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Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Uten trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.
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Målestokk
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Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Uten trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler
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Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.
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Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Med trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.
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Ringerike kommune
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2 SOL - OG SKYGGESTUDIER

1 Ullerål skole (område o_BU2)

Sol - og skyggestudiet tar for seg to varianter for Ullerål skole.

Det planlagte bygget med de planlagte høydene er vist i venstre kolonne. I hø y-

re kolonne er de samme bygningene med maksimale høyder i henhold til regul e-

ringsbestemmelsene vist. Dette er gjort for å både illustrere virkningen av det

aktuelle prosjektet og for også å vise virkningen av de foreslåtte maksimale

byggehøydene i planforslaget.

1 . 1 Vårjevndøgn, 20. mars

Bygg med høyder som prosjektert Bygg med maks r egulerte høyder
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1 . 2 Sommersolverv, 21 . juni

Bygg med høyder som prosjektert Bygg med maks regulerte høyder
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1 . 3 Høstjevndøgn, 22. september

Bygg med høyder som prosjektert Bygg med maks regulerte høyder
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1 . 4 Vintersolverv, 21 . desember

Bygg med høyder som prosjektert Bygg med maks regulerte høyder
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2 Hov ungdomsskole (o mråde o_BU1 )

Sol - og skyggestudiene er basert på eksisterende bygningsmasse på Hov un g-

domsskole .

2. 1 Vårjevndøgn, 20. mars
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2. 3 Høstjevndøgn, 22. september
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2. 4 Vintersolverv, 21 . desember
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/3414-7   Arkiv: PLN 999  

 

Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av 

planarbeid  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av nr. 437 detaljregulering for Telegrafalléen 2 (jf. 

pbl § 12-8). 

 

 

Sammendrag 

Lafton Eiendom fremmer forslag til detaljregulering for Telegrafalléen 2. Bebyggelsen 

innenfor felt BKB1 ønskes påbygget med hhv. 1 og 2 etasjer for leiligheter. Felt BKB 1 er i 

dag regulert til forretning/ kontor/ tjenesteyting. Planområdet ligger innenfor 

planavgrensningen til områderegulering for Hønefoss (plan nr. 431), hvor planarbeid pågår 

(og skal etter planen sluttbehandles på nyåret 2020). 

 

Planinitiativet for Telegrafalléen 2 innebærer påbygg med boliger på eksisterende bebyggelse 

regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det 

ikke vil være igjen areal på bakkeplan som kan brukes til trygt lekeareal eller 

uteoppholdsareal med kvalitet. I områdereguleringen for Hønefoss vil det søkes løsninger for 

å ivareta behov for uteopphold/rekreasjon på større arealer som vil være felles for flere 

utbyggingstomter/flere kvartaler, og også hvilke parkeringsstrategier som kan være aktuelle 

for byen Hønefoss (trafikksystem/redusert transportbehov).  

 

Ved å avvente områdereguleringen så vil det for Telegrafalléen 2 sin del gjøre eiendommen 

mer egnet for boliger, ved at deler av dagens parkeringsarealer kan transformeres til lek og 

samvær nær bolig, og som bedre kan skjermes fra trafikk og forurensning og få bedre tilgang 

på sol. 

 

Det vises også til at desto flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de 

overordnede grepene er på plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt trafikk vil også 

genereres før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten.  

 



På denne bakgrunn er rådmannens anbefaling at oppstart av arbeid med detaljregulering for 

Telegrafalléen 2 avventer slik at den kan utformes og behandles i henhold til føringer som blir 

gitt i områdereguleringen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble den 5.10.2017 avholdt oppstartsmøte med Lafton Eiendom AS vedrørende ordinær 

endring av reguleringsplan for Telegrafalléen 2 (plan nr. 371) (jf. vedlagt referat fra 

oppstartsmøtet og oversiktskart). 

 

Oppstartsmøte ble bestilt fordi bebyggelsen innenfor felt BKB1 ønskes påbygget med hhv. 1 

og 2 etasjer for leiligheter (jf. vedlagte snitt).  

 

En innføring av boligformål innenfor felt BKB1 må behandles som en ordinær endring av 

gjeldende regulering, endringen er for omfattende til å behandles som en mindre endring (jf. 

lovkommentaren til plan- og bygningslovens kapittel 12 § 12-14).  

 

I gjeldende reguleringsplan er felt BKB 1 regulert til forretning/ kontor/ tjenesteyting.  

  

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Dagens bruk i eksisterende bygg er blant annet forretninger, fysioterapi, Lafton Eiendom AS 

mm. Bygget er i 2-3 etasjer derav en underetasje. Utearealene er i bruk til parkering, renovasjon 

og atkomstvei til naboblokka (leiligheter med adresse Telegrafalléen 2A) og består av 

asfalterte flater.  

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i detaljregulering nr. 371 Telegrafalléen 2 vedtatt av KS 

30.4.2015 (sak 63/15) (vedlagt).   

 

Planområdet består av to eiendommer:  

o gnr. 45 bnr. 38 - felt BKB1   

o gnr. 45 bnr. 359 - felt BBB1 

 

Eiendommen hvor det ønskes innført boligformål er gnr. 45 bnr. 38 (blant annet felt BKB1 i 

planen). Den er regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. Tillatt utnyttelsesgrad er maks. 

3800 m2 BRA og maksimal gesimshøyde er kote +95.  

 

Den andre eiendommen i planen er gnr. 45 bnr. 359 (blant annet felt BBB1), som er regulert 

til bolig – blokkbebyggelse (adresse Telegrafalléen 2A). 

 

Reguleringsplanen består ellers av felles vei (avkjørsel), parkering og renovasjonsanlegg.  

 

Felt BBB1 har tinglyst rett til avkjørsel over felt BKB 1. 

 

Planinitiativet 

Bebyggelsen innenfor felt BKB1 ønskes påbygget med hhv. 1 og 2 etasjer for leiligheter (ca. 

16 leiligheter) (jf. vedlagte illustrasjoner). 

 



Med hensyn til etablering av boliger på denne eiendommen er det knapt med arealer, og en 

konflikt mellom behov for parkeringsareal og uteoppholdsareal. Plassering av areal for 

lekeplass, for de minste, og samvær bør løses nær boligene og plasseres på bakkeplan.  

 

Utearealene innenfor eiendommen (gnr. 45 bnr. 38) er i bruk til parkering og renovasjon og 

består i sin helhet av asfalterte flater. Parkeringskravet i kommunens parkeringsforskrift kan 

tilfredsstilles også dersom dagens bebyggelse bygges på med leiligheter. Utearealene vil for 

øvrig så å si i sin helhet måtte benyttes til parkering og avkjørsel.  

 

Tilgjengelig og lite areal mot Holmboes gate (4 biloppstillingsplasser markert med grønn 

farge på situasjonsplanen) egner seg ikke til lekeareal, da tilgangen til arealet er via 

parkeringsplassen – arealet kan derfor ikke trafikksikres. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen vil eventuelt fremmes som en privat detaljregulering. Forslagsstiller er Lafton 

Eiendom AS. 

 

Et eventuelt planforslag vil måtte omfatte hele gjeldende detaljregulering nr. 371 

Telegrafalléen 2 (jf. vedlagt plankart). Det forutsettes en rekke endringer av plankart og 

bestemmelser i hele planområdet.  

 

Utredningsbehov framgår av referat fra oppstartsmøte (vedlagt). Sentrale temaer er 

bokvalitet/ helse (planområdet er utsatt for trafikkstøy og –forurensning), lek/uteopphold, og 

nærvirkning og sol- og skygge (konsekvenser av høyden på blokkene internt i planområdene 

og for naboeiendommene. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 45/38 (hjemmelshaver Lafton Eiendom AS) og 

gnr/bnr 45/359 (Sameiet Telegrafalléen 2A).  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er at Hønefoss skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er at innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike 

kommune og vi skal planlegge for 70 prosent av befolkningsveksten i Hønefoss-området. 

Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.  

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsområde.  

Planinitiativet er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

Planer under arbeid i området 

Områderegulering for Hønefoss (plan nr. 431) 

Planområdet ligger innenfor planavgrensningen for områderegulering for Hønefoss (plan nr. 

431), hvor planarbeid pågår.  

 

Overordnede mål for områdereguleringen er at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal bli et grunnlag for å skape en 



fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp, og vekst i persontransport skal 

tas av kollektiv, sykkel og gange. 

 

Gjennom områdereguleringen skal det tilrettelegges for styrking av sentrum gjennom 

fortetting med boliger og arbeidsplasser, for å bygge opp under de store 

samferdselsinvesteringene som kommer og i samsvar med målet i kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

Fortetting med boliger innenfor Telegrafalleen 2 er i samsvar med vekstmålet.  

  

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det med 

områdereguleringen sikres gode overordnede grep og andre føringer for å ivareta 

eksisterende og nye kvaliteter i byområdet. 

 

Viktige overordnede strategiske grep i områdereguleringen som må ses i sammenheng med 

planinitiativet for Telegrafalléen 2 er knyttet til pågående utredninger (deriblant 

parkeringsstrategi) som vil peke på virkemidler for å oppnå målet om nullvekst i 

personbiltrafikken, dessuten til sambruksløsninger for uteopphold/rekreasjon. 

 

Desto flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de overordnede grepene er på 

plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt trafikk genereres før vi har iverksatt grep 

for å redusere trafikkveksten. 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

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

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

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

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

 

Kommunen skal senest like etter oppstartsmøtet beslutte om planinitiativ skal stoppes (jf. 

plan- og bygningsloven § 12-8). I Ringerike kommune er slike beslutninger ikke delegert til 

rådmannen (jf. gjeldende delegasjonsreglement). I oppstartsmøtet for planinitiativet varslet 

kommunen forslagsstiller at det er usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales på 

dette tidspunktet, og at det vil fremmes en politisk oppstartsak.  

 

Bakgrunnen for at rådmannen foreslår at oppstart av planarbeid bør avvente, er redegjort for 

under eget punkt Rådmannens vurdering. Hjemmel til å stoppe planforslaget er § 12-8 2. ledd 

(«Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 

initiativet skal stoppes.») 

 

Denne saken gjelder planoppstart for et areal innenfor planavgrensningen til pågående 

planarbeid med områderegulering for Hønefoss og anses til dels som prinsipiell.  

Oppstartsaken legges derfor fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og formannskapet, som styringsgruppe for områderegulering Hønefoss, (jf. 

gjeldende delegasjonsreglement).  

 

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

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



 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kan ikke forslagsstilleren foreta varsling og 

kunngjøring etter tredje ledd før kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren 

har mottatt skriftlig underretning.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Samfunnsdelen  

Fortetting med boliger i Hønefoss sentrum er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, hvor 

det er et ambisiøst vekstmål om 40 000 innbyggere i Ringerike kommune innen 2030. 70 % 

av denne veksten skal komme i Hønefoss-området. Hønefoss skal være attraktiv som bosted, 

handelsby og regionhovedstad.  

Denne strategien vil være med på å oppfylle samfunnsdelens mål om redusert transportbehov 

ved at et høyere antall innbyggere får gangavstand til daglige gjøremål.  

 

Planinitiativet for Telegrafalléen 2 (fortetting med boliger) er i samsvar med vekstmålet. 

 

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

gjennom blant annet å være best for barn. 

  

I Telegrafalléen 2 er utearealene i bruk til parkering, renovasjon og atkomstvei til naboblokka 

(leiligheter, adresse Telegrafalléen 2A) og er i sin helhet asfalterte. Ved innføring av boliger 

på denne eiendommen vil hensynet til bokvalitet være et viktig tema. 

Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det ikke vil være igjen areal på bakkeplan som 

kan brukes til trygt lekeareal eller uteoppholdsareal med kvalitet. 

 

Områderegulering for Hønefoss  

Planområdet ligger innenfor planavgrensningen for områderegulering for Hønefoss (plan nr. 

431), hvor planarbeid pågår.  

 

Overordnede mål for områdereguleringen er at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal bli et grunnlag for å skape en 

fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp, og vekst i persontransport skal 

tas av kollektiv, sykkel og gange.  

 

Gjennom områdereguleringen skal det tilrettelegges for styrking av sentrum gjennom 

fortetting med boliger og arbeidsplasser, for å bygge opp under de store 

samferdselsinvesteringene som kommer og i samsvar med målet i kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det med 

områdereguleringen sikres gode overordnede grep og andre føringer for å ivareta 

eksisterende og nye kvaliteter i byområdet. Det er avgjørende for den videre utviklingen av 



Hønefoss at den overordnete områdereguleringen blir et langsiktig strategisk verktøy, for å 

oppnå målene i samfunnsdelen. 

 

Det er viktig at vi gjennom områdereguleringen, og gjennomføringen av denne, sikrer at 

videre bygging og fortetting skjer i samsvar med overordnede mål, og at byen blir attraktiv og 

trivelig for alle. Ikke bare bør byen være universelt utformet, men den bør fungere for barn. 

En by som fungerer for barn fungerer for alle. Det er nå med områdereguleringen, og før 

byen fortettes mer, at vi har den beste muligheten for å tilrettelegge for dette.  

 

Planinitiativet innebærer påbygg med boliger på eksisterende bebyggelse regulert til 

forretning/kontor/tjenesteyting. Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det ikke vil være 

igjen areal på bakkeplan som kan brukes til trygt lekeareal eller uteoppholdsareal med 

kvalitet. 

 

Viktige overordnede strategiske grep i områdereguleringen som må ses i sammenheng med 

planinitiativet for Telegrafalléen 2 er knyttet til sambruksløsninger for uteopphold/rekreasjon 

og pågående arbeid med parkeringsstrategi (trafikksystem/ redusert transportbehov). 

  

Hønefoss skal være attraktivt som bosted og det skal være trivelig. I dette ligger at vi må 

tilrettelegge for gode løsninger for uteopphold og rekreasjon  

 

I områdereguleringen vil det søkes løsninger for å ivareta behov for uteopphold/rekreasjon på 

større arealer som vil være felles for flere utbyggingstomter/ flere kvartaler. Slik kan man 

oppnå uteoppholdsarealer med høyere kvalitet (ikke trange og skyggefulle) enn dersom hver 

enkelt utbygger må løse kravet på egen eiendom. Dette vil dessuten kunne gi muligheter før 

noe høyere utnyttelse i de enkelte kvartalene. Lekeareal for små barn bør likevel løses nær 

bolig. Dette vil gjøre Hønefoss mer attraktivt som bosted.  

 

Nullvekstmålet i personbiltrafikken legges til grunn for områdereguleringen, som må ses i 

sammenheng med målet om bærekraft og mulighet for en etterfølgende utviklingsavtale med 

staten. Viktige utredninger skal gjennomføres når det gjelder parkeringsstrategi, som vil peke 

på virkemidler for å oppnå målet om nullvekst i personbiltrafikken. Dette vil kunne omfatte 

strengere parkeringsnorm, reduksjon av mengde overflateparkering (transformasjon), 

parkeringsavgift og sambruksløsninger for parkering. For Telegrafalléen 2 sin del vil det 

resultere i strengere parkeringsnorm og kanskje mer fleksibel parkeringsnorm ved at 

parkeringskrav kan løses et annet sted.  

 

Ovenstående vil kunne gjøre planområdet mer egnet for boliger, ved at deler av dagens 

parkeringsarealer kan transformeres til lek og samvær nær bolig, og som bedre kan skjermes 

fra trafikk og forurensning og få bedre tilgang på sol. 

 

Det vises også til at desto flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de 

overordnede grepene er på plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt trafikk 

genereres før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten. 

 

Samlet vurdering 

Planprogrammet for områdereguleringen skal legges fram for behandling og fastsettelse for 

formannskapet og kommunestyret i februar og mars. I den forbindelse vil rådmannen 



redegjøre for planlagt framdrift for områdereguleringen og for hvordan pågående planer og 

nye planinitiativ bør behandles fram til områdereguleringen er vedtatt.  

 

Planinitiativet for Telegrafalléen 2 innebærer påbygg med boliger på eksisterende bebyggelse 

regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det 

ikke vil være igjen areal på bakkeplan som kan brukes til trygt lekeareal eller 

uteoppholdsareal med kvalitet. 

 

Det er avgjørende for den videre utviklingen av Hønefoss at den overordnete 

områdereguleringen blir et langsiktig strategisk verktøy, for å oppnå målene i denne og i 

kommuneplanens samfunnsdel. Videre at områdereguleringen blir førende for planinitiativ og 

planforslag innenfor planavgrensningen.  

 

Viktige overordnede strategiske grep i områdereguleringen som må ses i sammenheng med 

planinitiativet for Telegrafalléen 2 er knyttet til sambruksløsninger for uteopphold/rekreasjon 

og pågående arbeid med parkeringsstrategi (trafikksystem/ redusert transportbehov). 

 

I områdereguleringen og tilhørende utredninger, vil et sentralt tema være strategier for å 

oppnå målene om nullvekst i personbiltrafikken. Desto flere detaljreguleringer som utformes 

og behandles før de overordnede grepene er på plass med områdereguleringen, desto mer 

nyskapt trafikk genereres før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten.  

 

For detaljreguleringer innenfor områdereguleringen, deriblant Telegrafalléen 2, vil 

ovenstående resultere i strengere og kanskje mer fleksibel parkeringsnorm ved at 

parkeringskrav kan løses et annet sted. Dette vil kunne gjøre planområdet mer egnet for 

boliger, ved at deler av dagens parkeringsarealer kan transformeres til lek og samvær nær 

bolig, og som bedre kan skjermes fra trafikk og forurensning og få bedre tilgang på sol.  

 

I områdereguleringen vil det søkes løsninger for å ivareta behov for uteopphold/rekreasjon på 

større arealer som vil være felles for flere utbyggingstomter/ flere kvartaler. Dette for at 

Hønefoss skal bli et attraktivt bosted. Lekeareal for små barn bør likevel løses nær bolig.  

 

Områdereguleringen for Hønefoss skal knytte sammen eksisterende offentlige rom, parker og 

blågrønne strukturer, og sikre plangrunnlag for å etablere nye når byen fortettes. For at 

Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må eksisterende kvaliteter 

ivaretas og nye sikres, som gir bokvaliteter og gjør byen rustet til en sterk konkurranse om 

befolkningsvekst. Det er nå med områdereguleringen, og før byen fortettes mer, at vi har den 

beste muligheten for å tilrettelegge for at byen blir god for alle. 

 

Områdereguleringen skal fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss og vil ha 

klare føringer som vil muliggjøre en effektiv behandling av private detaljreguleringer. 

 

Den foreslåtte framdriftsplanen i planprogram til fastsetting antyder vedtak av 

områdereguleringen på nyåret 2020. 

 

På denne bakgrunn er rådmannens anbefaling at oppstart av arbeid med detaljregulering for 

Telegrafalléen 2 avventer slik at den kan utformes og behandles i henhold til føringer som blir 

gitt i områdereguleringen. 

 



 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Kart med planavgrensning 

3. Referat fra oppstartsmøte 

4. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

5. Gjeldende detaljregulering (nr. 371) for Telegrafalléen 2.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 2.1.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

saksbehandler: Linda Nethus 
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OPPSTARTSMØTE FOR DETALJREGULERING FOR NR. 437 

TELEGRAFALLEEN 2 (ORDINÆR ENDRING AV PLAN NR. 371) 

STED:  Regionalt plankontor, Eikliveien 8, 3511 Hønefoss, inngang fra Osloveien 

TID: 5.10.2017 kl. 9:30 

REFERAT SENDES TIL:  

Rolle Navn og e-post Til stede 

Forslagsstiller  Lafton Eiendom AS v/ Ulrikke 

Muggerud 

X 

Fagkyndig MjøsPlan AS v/ Ida Marie Weigård  

 

X 

Grunneier 

 

Lafton Eiendom AS v/ Sindre Lafton  

 

 

RK, Areal- og byplan, saksbehandler Linda Nethus X 

RK, Areal- og byplan, medhjelper Olena Alizi X 

RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim  

RK, Byggesakskontoret Arne Hellum X 

RK, Byggesakskontoret Eva Therese Gjerde  X 

RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen  

RK, Miljøretta helsevern Unni Suther  

RK, Miljøvern  Lisa Helgesson  

RK, Forurensningsmyndigheten  Ole Anders Moskaug Merknad 

ført inn i 

referatet 

under pkt. 

5.3. 

RK, Teknisk forvaltning Cornelis Cliteur  

RK, Tekniske forvaltning, Utbygging Jostein Nybråten  

RK, Teknisk forvaltning, Eiendom Per Christian Frøislie   

RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten  

RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud  

Rådet for funksjonshemmede Laila Åmodt, aarbu@hotmail.com  

RK = Ringerike kommune. E-post til ansatte i Ringerike kommune: 

fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 
 

 

 

MP  = MjøsPlan    

BS  = Ringerike kommune - byggesak  

ABY  = Ringerike kommune - areal- og byplankontoret  

 

 

☒  = Temaer som vi på grunnlag av innsendt materiale kan si at er relevante temaer for 

planforslaget.  
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1. Mottatt dokumentasjon fra 

forslagsstiller/ fagkyndig før møtet 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Bestillingsskjema for oppstartsmøte   

☐ Oversiktskart   

☒ Kartskisse / Illustrasjoner   

☒ Omtale av det planlagte prosjektet   

☒ Omtale av aktuelle tema for drøfting  Hvilke endringer som er nødvendig i 

gjeldene reguleringsplan, og byggehøyder. 

☐ Annet, spesifiser   

 

 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  

 A
n

sv
a
r:

 
Frist/Kommentar: 

☒ Planområdets beliggenhet  Telegrafalléen 2 og 2A 

☒ Gnr./ bnr.  45/38 og 45/359 

☒ Planområdets størrelse  5105 m2 

☒ Energi- og klimaplan  Fortetting med boliger i sentrum. 

☒ Dagens innhold og bruk  Eksisterende bygg på gnr/bnr 45/38 er 

regulert til forretning/ kontor/ 

tjenesteyting, bygget er i 2-3 etasjer derav 

en underetasje.  

Dagens innhold: Forretninger, fysioterapi, 

Lafton Eiendom AS mm. 

Eksisterende bygg på gnr/bnr 45/359 er 

regulert til bolig. 

☒ Hensikt    Formålet med reguleringsendringen er å 

tilrettelegge for boliger oppå eksisterende 

bygg; påbygg på hhv. 1 og 2 etasjer. Ca. 16 

boenheter, i ulike størrelser. 

 

 

 

3. Planstatus, planer i området 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Kommuneplanens arealformål  Sentrumsområde (nesten hele) 

☐ Kommuneplanens aktuelle 

bestemmelser 
 §§ 1.0.3, 1.0.4, 1.1.3, 1.3, 1.7 

☐ Planområdet er uregulert   

☒ Planområdet er regulert i 

reguleringsplan 
 Nr. 371 Telegrafalleen 2 

☒ Tilgrensende reguleringsplaner  281 Helgesbråthen, 64 Hønefoss sentrum, 

154 Kvartalet ved Telegrafen   

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

til 

☒ Det pågår følgende planarbeid i 

området (plannavn og formål) 

 Statlig regulering for Ringeriksbanen og 

E16 (tilgrensende), 431 Områderegulering 

for Hønefoss (innenfor)  

☐ Planarbeidet er i tråd med gjeldende 

planer 
  

☒ Planarbeidet er i strid med gjeldende 

planer på følgende punkt 

 Forslaget innebærer, gjennom ordinær 

planendring, innføring av bolig på felt 

BKB1 som er regulert til forretning/ 

kontor/ tjenesteyting. 

☐ Annet, spesifiser   

 

 

 

4. Rammer og føringer planarbeidet må 

forholde seg til: 

 A
n

sv
a
r:

 
Frist/Kommentar: 

☒ Nasjonale og regionale rammer og 

føringer 

  

☒ Kommuneplanens samfunnsdel   

☒ Folkehelsemeldingen   

☒ Energi- og klimaplan   

☒ Konsesjonsområde for fjernvarme  Plikt til tilknytning ved utbygging av 1000 

m2 BRA og mer (jf. forskrift om vedtekt 

om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i 

Hønefoss… FOR 2005-04-21 nr. 492). 

☐ Grønn plakat   

☒ Kommunedelplan for gående og 

syklende 

  

 

 

 

5. Aktuelle tema for utredninger i planarbeidet 

Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra 

innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante, 

og kan f.eks. komme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget 

planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  
 

 

 

5.1 Utvikling av by og lokalsamfunn 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Rett lokalisering (ABC-modellen skal 

brukes for handel/næring/industri, se 

nettsiden) 

  

☒ Konsekvenser for sentrum  Fortetting med boliger  

☒ Estetikk (utforming, gatebilde,  Målestokkriktige fasadeoppriss som viser 
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volum, høyder, mm.) utforming, materialer og farger. Det må 

illustreres hvordan bebyggelsen vil 

oppleves/ se ut fra gatenivå (Holmboes 

gate og Telegrafalleen). 

☐ Møteplasser og byrom   

☒ Tilgjengelighet  Sikre og enkle forbindelser til 

omgivelsene. 

☒ Konsekvenser for naboer  Snitt med ny bebyggelse og 

nabobebyggelse. 

 

 

5.2 Landskap, natur og kulturmiljø 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 
 

 

☒ Naturmangfold, herunder vurdering 

etter naturmangfoldloven §§ 8-12  

 

☐ Landbruk, jord og skog   

☐ Strandsone, vann og vassdrag   

☒ Grønnstruktur (eksisterende, bevare, 

fjerne, tilpasse, etablere ny)  

 

☐ Kulturminner og kulturmiljø   

☐ Masseforvaltning. Er det behov for å 

beregne massebalanse/ha en plan for 

massehåndtering.  

 

 

 

5.3 Miljø og samfunnssikkerhet 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse (skal 

alltid utarbeides) 
  

☒ Miljøulemper (forurensing, støv, støy 

og lukt) 
 Det må redegjøres for støy- og luftkvalitet, 

og for hvordan god bokvalitet skal oppnås 

(jf. punkt 5.9 om boligkvalitet).  

 

Boligformål forutsetter avbøtende tiltak 

dersom de faller innenfor gul/rød sone (se 

gjeldende veileder om Støy i 

arealplanleggingen og avbøtende tiltak, og 

kommuneplanens § 1.0.4).  

Fylkesmannen er også opptatt av dette. 

BS: nevnte at kanskje innglassing av 

balkonger er en løsning man kan se på.  

ABY: Dette tilfredsstiller trolig ikke krav 
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om fasade og vinduer mot stille side.  

Støyutredning bør innhentes så snart som 

mulig for å se om leilighetene kan få 

tilfredsstillende lydforhold (MP må vise at 

det er mulig å finne en planløsning for 

leilighetene som kan aksepteres). Tiltak 

sikres gjennomført i regulerings-

bestemmelsene.  

BS: foreslår at MP ser på erfaringer fra 

Telegrafalleen 2A.  

 

Plassering av varelevering må vises på 

illustrasjonsplanen. 

☒ Forurensning i grunnen 

(eiendommens historikk og evt. 

behov for undersøkelse) 

 Følgende ble ikke referert i møtet, men 

mottatt som merknad fra kommunens 

forurensningsmyndighet:  

Kartutsnitt fra Grunnforurensnings-

databasen til Miljødir. viser ingen kjente 

opplysninger om mulig forurensning eller 

tidligere undersøkelser på eiendom 45/38. 

Det er likevel viktig å kartlegge tidligere 

aktivitet på eiendommen, og tilgrensende 

naboeiendom.  Se vedlagt oversikt over 

bransjer og stoffer hvor grunnforurensning 

kan oppstå. Det vil være viktig å vurdere 

om det er nødvendig med grunn-

undersøkelser samt tiltaksplan iht. 

forurensningsforskriften kap2. om bygging 

og graving i forurenset grunn. Slike 

vurderinger må gjøres tidlig i prosessen, 

for ikke å forsinke, og for å unngå at 

området bebygges ferdig først – blir da 

utilgjengelig for undersøkelser/ og 

uforholdsmessig kostbart å utføre tiltak. 

☒ Radon  (Jf. kommuneplanen § 1.0.3 og TEK) 

☐ Skred   

☐ Flom   

 

 

5.4 Barn og unge 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Barn og unges interesser  Jf. RPR for barn og unge.. 

☒ Skolevei  Det må redegjøres for skolevei og 

forholdet til trafikksikkerhet. 

☒ Lekeareal  Lekeareal for mindre barn 

(«sandlekeplass») er viktig her; plassering, 

møblering og at den i tillegg inneholder 
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sitteplasser for voksne. Hovedregelen er at 

denne plasseres på bakkeplan. (Jf. KP 

arealdel § 1.1.3, og RPR for barn og unge 

Lekeplassen skal plasseres «nær boligens 

inngang» og må derfor løses på egen 

eiendom. Den skal skjermes mot biltrafikk 

og trafikkstøy og det må være god 

soltilgang. 

MP nevnte at arealet mot øst (markert med 

grønt på situasjonsplanen) kan avsettes til 

lekeareal. 

ABY: denne plasseringen forutsetter at det 

blir trafikksikkert – at barna kan ferdes 

mellom leilighetene og lekearealet uten å 

måtte passe seg for biler. Tilgjengeligheten 

til lekearealet fra leilighetene bør også 

være god. Kanskje dette arealet kan være 

et supplement til et mer trafikksikkert 

lekeareal, eventuelt for noe større barn – 

eller et uteoppholdsareal for alle 

aldersgrupper.   

 

Hvor lekearealet bør plasseres, jf. at 

eiendommen er ferdig utbygd, må MP se 

nærmere på og komme med et forslag. En 

mulighet kan være på taket mellom de to 

bygningsfløyene (ca. 120 m2) om det kan 

sikres god tilgjengelighet for leilighetene, 

jf. at det er krav om heis iht. TEK. Arne 

synes dette kan bli en god løsning også 

fordi lekearealet vil ha god synlighet fra 

leilighetene og barn vil være sikre i forhold 

til trafikk. 

 

Opparbeidelse av lekearealer og felles 

uteoppholdsarealer sikres gjennom 

rekkefølgebestemmelse.  

 

 

5.5 Teknisk infrastruktur 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Energiløsning  Det må redegjøres for eksisterende 

energiløsning.  

Hvis ikke kravet om tilknytning til 

fjernvarme slår inn, oppfordrer vi likevel 

til tilknytning til fjernvarme eller annen 

miljøvennlig energiløsning.  

☐ Bredbånd/fiber   
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☒ Vann og avløp   

☒ Overvannshåndtering  Redegjøre for hvordan overvannet skal 

håndteres lokalt, f.eks. permeable flater, 

regnbed, grønne tak etc.   

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning  Det anbefales å ta tidlig kontakt med HRA 

(Hadeland og Ringerike Avfallsselskap) 

for å se om det lar seg gjøre å etablere en 

nedgravd løsning.  

☒ Brannvann, tilgjengelighet for brann- 

og redningstjenesten 
  

 

 

5.6 Sosial infrastruktur 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Skole   

☒ Barnehage   

☐ Annet   

 

 

5.7 Samferdsel 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Vei/trafikk/adkomst   

☐ Kollektivforbindelse   

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet   

☒ Parkering, herunder sykkelparkering  MP: Har regnet på parkeringsplasser, det 

er nok plasser (1 plass per leilighet).  

Gjennom utforming av et arealregnskap 

må det utarbeides et parkeringsregnskap 

hvor det redegjøres for hvordan 

parkeringskravet skal løses for hele 

planområdet, og dokumenteres at det er 

tilstrekkelig med parkeringsplasser.  

BS: MP kan foreslå annen 

parkeringsdekning i reguleringsplan. 

ABY: I byplanarbeidet vil det trolig bli 

aktuelt å stramme inn på kravet til 

parkeringsdekning, kanskje innføre 

maksimumskrav i stedet for absolutte- eller 

minimumskrav. En lavere parkerings-

dekning i planforslaget må vurderes 

konkret, men vil være i tråd med 

planprogrammets overordnede mål for 

byutviklingen: «Vekst i persontransport 

skal tas av kollektiv, sykkel og gange». 
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5.8 Aktivitet for alle 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Universell utforming  Byggene må ha heis, jf TEK. 

Tilgjengeligheten til uteoppholdsareal blir 

av den grunn viktig.  

Forslagsstiller bør vurdere å bygge nytt 

inngangsparti uten rampe (jf. 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.)  

☐ Friluftsliv   

☒ Sammenhengende gang- og 

sykkelnett 
  

 

 

5.9 Boligkvalitet 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Antall og type boliger  Skissene har 16 leiligheter av ulike 

størrelser.  

BS: spør om MP har lagt inn nok areal til 

uteboder, jf. TEK. Det ser ut til at det ikke 

er planlagt boder for leilighetene i den 

søndre fløyen, kun små boder på balkong. 

BS minner om at dette ikke er praktisk 

plassering for barnevogner, sykler etc. Hva 

er løsningen i så fall for barnevogner og 

sykler etc. på en annen og mer praktisk 

plass? 

☒ Uteareal  Det må redegjøres for hvordan god 

bokvalitet skal oppnås, deriblant avsetting 

av MUA (brukbart (privat og) felles 

uteoppholdsareal (jf. Grad av utnytting): 

for alle aldersgrupper, og skjerming mot 

trafikk og støy. Eventuelt kombinert med 

lekeareal (se pkt. 5.4).  

Det er i dag parkeringsplasser rundt 

byggets fasader, også langs potensielle 

«stille sider». Hvordan vil dette påvirke 

bokvalitet (mht. avgasser)? Andre 

momenter kan være varelevering etc.  

Kvalitet på uteoppholdsarealene er viktig. 

☒ Sol/skyggeanalyse  Konsekvenser både for bebyggelsen 

innenfor planområdet og for 

omkringliggende bebyggelse må 

dokumenteres gjennom sol/skyggeanalyse 

- uten og med planlagte påbygg. 

☐ Dagens arealbruk og forslag til 

innføring av boliger. 
 BS stilte spørsmål om det vil være aktuelt 

å endre arealbruk av de eksisterende 
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etasjene? For eksempel til bolig? Andel 

BRA som kan benyttes til bolig bør 

begrenses gjennom bestemmelsene.  

ABY: Dominerende arealbruk legges til 

grunn for valg av formål. Det må sikres 

gjennom bestemmelsene at boligformål 

tillates kun i de bestemte etasjene som 

ligger i planinitiativet.  

 

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 
(Krav om planprogram og KU kan også bli vurdert senere i planprosessen. 

Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å vurdere om tiltaket kan være 

omfattet av forskrift om KU) 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter 

forskriftas § 2, bokstav d, e eller f. 
  

☐ Tiltaket krever planprogram jf. pbl. § 4.1 og KU-forskrifta 

§ 5 
Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.  

Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.  

 

  

☐ Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2 og KU-

forskrifta §§ 2-5 

Spesifiser § og bokstav 

  

☐ Tiltaket krever kanskje planprogram og/eller 

konsekvensutredning, jf. KU-forskrifta §§ 2-5.  
Kommunen som ansvarlig myndighet vurderer dette nærmere, og gir 

tilbakemelding.  

  

 

 

7. Diverse avklaringer 

 
 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

Er det aktuelt med utbyggingsavtale med 

for praktisk gjennomføring av planen? 
Kommunen krever utbyggingsavtale der det er 

aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

 

☐ Ja, spesifiser: 

☐ Nei 

☒ Ikke avklart 

 

  

Er det aktuelt med samtidig behandling av 

plan- og byggsak, jf. pbl. § 1-7? 

I så fall må rammesøknad leveres sammen 

med innlevering av planforslag.  

 

☐ Ja 

☐ Nei 

☒ Ikke avklart 

 

  

Planlegging og prosjektering av tekniske 

anlegg må utføres parallelt med 

planarbeidet. Dette for at planen skal kunne ta 

opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. 

dimensjonering og plassering av kabler, rør og 

☐ Ja 

☐ Nei 

 

 Ikke avklart. 
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veier. 

Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i 

kommunens kartløsning. 
☒ Ja 

☐ Nei 

 

  

Det er ikke godt nok kartgrunnlag i 

området. Forslagsstiller må sørge for at 

godt nok kartgrunnlag blir utarbeida 

(koter, eiendomsgrenser, bygg mv.) 

☐ Ja 

☒ Nei 

 

  

 

8. Plantype 
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.  A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Detaljregulering jf. pbl.§ 12-3   

☐ Områderegulering jf. pbl.§ 12-2   

☒ Ordinær endring av plan jf. pbl.§ 12-14 første ledd  Hele 

reguleringsplanen 

for Telegrafalleen 2 

(plan nr.371) er 

gjenstand for 

endring. MP må 

rydde i 

bestemmelsene, 

deriblant 

fellesbestemmelsene.  

☐ Mindre endring jf. pbl.§ 12-14 andre og tredje ledd. Det tas 

høyde for at det i prosessen kan vise seg at endringen må tas som en 

ordinær endring.   

  

 

 

9. Medvirkning 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for 

aktiv medvirkning tidlig i planprosessen, gjerne i forkant av 

formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder. 

Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for 

gjennomføring. 

  

☐ Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, 

spesifiser: 

  

 

 

10. Anbefaling av oppstart 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi:   
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☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:   

☒ Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales på dette 

tidspunktet. 

 ABY: Planinitiativet 

ligger innenfor 

avgrensningen til 

områderegulering for 

Hønefoss og må ses i 

sammenheng med og 

koordineres med 

denne.  

Det skal fremmes en 

sak for politikerne 

for å få avklart 

hvordan nye 

planinitiativ innenfor 

avgrensningen til 

«byplanen» skal 

behandles. 

 

 

11. Oppstart av planarbeid 
Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Det skal 

sendes eget brev til grunneiere, festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i 

planområdet, naboer til planområdet samt berørte offentlige organer og andre 

interesserte.  A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om 

oppstart, spesifiser begrunnelse: 

 Se den tredje boksen 

under nr. 10 -

Anbefaling av 

oppstart. 

☒ Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk 

oppstartsak  

  

☐ Kommunen har behov for følgende informasjon for å 

forberede politisk oppstartsak: 

  

☐ 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. 

 MP må avvente 

politisk oppstartsak. 

 

 

12. Planavgrensning 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i 

forhold til omkringliggende planer, veier, tomter osv. 
 Avgrensning som 

gjeldende regulering 

nr. 371.  

☐ 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 
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avgrensning legges ved referatet. 

 

 

13. Krav til planforslaget 

 

 

Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av 

prosess, tidsfrister og krav til planforslaget, samt plandialog og 

politisk møteplan.  

 
Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess 
beskrevet under Arealplaner → Reguleringsplaner → Planprosessen følges 

opp.  

Dersom materialet som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og 

fagkyndig orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. 

Planbeskrivelsen oppdateres etter 1. gangsbehandling på lik linje med 

plankart og bestemmelser. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

 

 

14. Gebyrer 

 

 

Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens 

betalingsreglement, som ligger på kommunens nettside under 

Administrasjon → Betalingssatser. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

 

 

15. Prosess og samarbeid underveis 

 

 

Det er ønskelig med et møte underveis, der innkomne uttalelser 

og foreløpige skisser og forslag blir gjennomgått.  

 

Dette avtales nærmere etter initiativ fra forslagsstiller.  
Innsendte dokumenter er i utgangspunktet offentlige. 

☐ Ja 

☐ Nei 

Ikke avklart. 

Forslagsstiller utarbeider et forslag til en framdriftsplan som 

oversendes kommunen for tilbakemelding.  
Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se 
informasjon om tidsbruk på kommunens nettside. 

☐ Ja 

☒ Nei 

Avvente politisk 

oppstartsak. 

 

 

Referent: Linda Nethus 

Telefon: 40804257 

E-post: linda.kristin.nethus@ringerike.kommune.no 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/6423-14  Arkiv: GNR 39/22  

 

 

Saksframlegg Gnr/bnr 39/22 - Benterudgata 8 
 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at vilkårene for å godkjenne 

bruksendring er oppfylt.  

 

2. Søknad om bruksendring etter plan- og bygningsloven § 20-1 litra c og d, jfr. plan- og 

bygningsloven § 20-2, godkjennes i prinsippet. 

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang.   

 

 

 

  

 

Utskrift sendes 

Fredrik Margido, Rausjøveien 22 C, 1404 SIGGERUD. 

Per Moe, Benterudgata 6, 3511 HØNEFOSS. 

Anita og Elling Hella Voje Heieren, Benterudgata 10, 3511 HØNEFOSS. 

 

 

 

 

 

Sammendrag 

Byggesaksavdelingen ved Ringerike kommune har mottatt flere bekymringsmeldinger 

vedrørende opparbeidelse av hybler i underetasjen på gnr/bnr 39/22. Det utførte tiltaket på 

gnr/bnr 39/22 var ikke omsøkt, det ble derfor opprettet en oppfølgingssak. 

 

Byggesaksavdelingen ved Ringerike kommune sendte brev til hjemmelshaver datert 

19.05.2017, det ble i brevet bedt om en redegjørelse for de utførte arbeidene.  Det ble i brevet 



- 

også redegjort for at dersom tiltak uten nødvendig tillatelse er utført gis det anledning til å søke 

om tillatelse i etterhånd.  

 

Søknad om tillatelse til bruksendring ble mottatt 24.10.2017, komplett søknad med 

kommentarer til nabomerknader ble mottatt 23.11.2017. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er mottatt bekymringsmeldinger fra gnr/bnr 39/48 og 39/21. (Se vedlegg nr. 1). 

 

Per Moe – gnr/bnr 39/48: 

Det klages på «utbygging av kjeller med flere utleieenheter og ikke antall boenheter». Det 

hevdes at eneboligen er omgjort til 10 hybler. Det fremgår også at det er påbegynt arbeid med 

en lyssjakt som ikke er sikret, lyssjakten er trolig anlagt på offentlig grunn. 

 

Videre fremgår det at hjemmelshaver av gnr/bnr 39/48 er bekymret for manglende 

parkeringsplasser samt tilstrekkelig rømningsvei fra annen etasje, dersom søknaden om 

bruksendring godkjennes.  

 

 

Anita og Elling Hella Voje Heieren – gnr/bnr 39/21: 

Det er i hovedsak tre momenter som fremgår av denne merknaden. 

 

1. Ufullstendig informasjon 

Det hevdes at informasjonen i nabovarselet er ufullstendig. Av nabovarslet fremgår det 

at kjellerrom skal inneholde to soverom og en gang. Av merknaden følger det at 

underetasjen også inneholder bad. Det vises også til at det er foretatt andre endringer 

innad i boligen som etter naboens skjønn vurderes å være søknadspliktige.  

 

Av merknaden følger det også at naboen er skeptisk til ivaretagelsen av sikkerhet da 

boligen til tider rommer mange mennesker. Det fremgår også at det skal opparbeides en 

lyssjakt, i dag er det imidlertid fortsatt et jordhull uten sikring og drenering.   

 

2. Antall leietakere og søppel  

Det hevdes at boligen leies ut til 11 forskjellige studenter. Det fremgår at utleie av bolig 

til så mange forskjellige studenter medfører en rekke ulemper. Leietakerne har venner 

på besøk noe som resulterer i at det blir mange mennesker i huset, det hevdes at det til 

tider er 50-100 personer i boligen.   

 

Det organiseres fester noe som resulterer i mye støy og lite fint ordbruk. Av merknaden 

fremgår det også at utleie til så mange mennesker medfører store mengder søppel som 

flyter på fortauet og inn på naboers eiendom. Søppelet forringer boligområdet og 

resulterer i rotteplager.  

 

 

3. Parkering 

Av merknaden fremgår det at alle leietakerne parkerer langs Benterudgata, da det ikke 

er opparbeidet parkering på tomten. Parkeringen foregår ikke på bare foran eiendom 

gnr/bnr 39/22, men også foran nabotomtene. Når det er besøk er det enda flere biler. 



- 

Det fremgår også av merknaden at det i henhold til kommunens plan for parkering skal 

opparbeides parkeringsplass for beboere ved utleie.   

 

 

Kommunens oppfølgning av saken: 

Det ble på bakgrunn av innsendte merknader opprettet en oppfølgingssak. Det er i denne saken 

blitt byttet saksbehandler etter at saken ble opprettet. Det ble sendt brev til hjemmelshaver 

datert 19.05.2017, hvor det ble bedt om en skriftlig redegjørelse for de utførte arbeidene. I 

redegjørelsen ble hjemmelshaveren oppmerksom på at de utførte tiltakene er søknadspliktige. 

Hjemmelshaver ble bedt om å sende en komplett søknad om bruksendring. 

 

 

Kommentarer til nabomerknader: 

Komplett søknad om bruksendring med kommentarer til nabomerknader ble mottatt 

23.11.2017.  

 

1. Ufullstendig informasjon 

Av tiltakshavers kommentar til nabomerknadene fremgår det at naboer kun har krav på 

fasadetegninger og ikke plantegninger.  

 

2. Antall leietakere og søppel 

Hjemmelshaver stiller seg skeptisk til hvordan naboene kan estimere antall mennesker 

som kommer på besøk. Hjemmelshaver påpeker at han er kjent med at det har vært to 

anledninger med mye støy, fadderuke i august og fest i oktober. Hjemmelshaver 

beklager dette og opplyser at naboene er varslet ved begge anledninger.  

 

Det er bestilt større søppelbøtter som skal løse problemet med søppel. 

 

3. Parkering 

Av tiltakshavers kommentarer fremgår det at det kun er 3 beboere i gnr/bnr 39/22 som 

har bil. Det vises til at det er andre som parkerer i Benterudgata trolig i arbeidstiden, da 

parkeringsplassen ved rådhuset fort blir full. Gnr/bnr 39/22 har både garasje og 

biloppstillingsplass.  

 

4. Rømningsvei 

Av kommentarene fremgår det at arbeidet med lyssjakten skal ferdigstilles og sikres. 

Det nevnes at vinduene som er satt inn er 100x60 cm, og innadslående. Tiltakshaver 

påpeker at størrelsen på vinduet tilfredsstiller kravene om tilstrekkelig rømningsvei 

etter byggeteknisk forskrift. I annen etasje er det en brannstige fra begge rom.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 15 «Norderhov 

byggebeltes sørlige og vestlige deler», vedtatt 25.09.1947. Reguleringsplanen er av eldre dato, 

bestemmelsene vurderes å være upresise og mangelfulle. Gjeldende kommuneplan gjelder 

derfor foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen.  

 



- 

Kommuneplanen § 1.1 for boligområder kommer til anvendelse, hvor det tillates enebolig med 

65 m² bileilighet. Det foreligger ingen bestemmelser i kommuneplanen for boligområder som 

regulerer bruksendring. Det foreligger heller ingen bestemmelser som spesifikt regulerer 

bruksendring i reguleringsplanen.  

 

 

Juridiske forhold  

Av byggesaksforskriften SAK10 § 2-1 litra a, følger det at bruksendring er søknadspliktig dersom 

byggverk eller deler av byggverk tas i bruk til, eller blir tilrettelagt for annen bruk enn det som 

følger av tillatelser eller lovlig etablert bruk.  

 

Det kreves søknad om tillatelse for bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, 

jfr. SAK10 § 3-1 litra c. Fasadeendring er også søknadspliktig jfr. plan- og bygningsloven § 20-1 

litra c.  

 

De utførte tiltakene i denne saken vurderes å være søknadspliktige. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

I byggesaksmappen for gnr/bnr 39/22 foreligger det imidlertid flere ferdigbehandlede gamle 

byggesaker.  

 

 

Økonomiske forhold 

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

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

36 første ledd.  

 

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

Det tas saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer som inntekt til kommunen. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det er etter rådmannens vurdering ikke behov for ytterligere informasjon eller høring for å 

fatte et vedtak i denne saken.   

 

 

 

 

Alternative løsninger 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan ha prinsipiell betydning ved at saken vil kunne danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om bruksendring kan godkjennes i tilsvarende saker.  



- 

 

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

likebehandlingsprinsippet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Fra 1. januar 2016 ble det innført nye regler ved omgjøring av tilleggsdel til hoveddel, typisk 

omgjøring av kjeller til oppholdsrom. Formålet med endringen var å gjøre det enklere og 

billigere å tilpasse boligen sin til utleie eller egne behov.  

 

Kravene til sikkerhet er ikke endret, men kommunen skal ikke lenger vurdere om det f.eks. er 

høyt nok under taket, om utsikten er god nok, om planløsningen er god og liknende. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet presiserer at forenklingen vil kunne gi flere 

utleieboliger, noe som vil gjøre det lettere for studenter og andre å finne et sted å bo. Vedlagt 

følger link til kommunal- og moderniseringsdepartementets uttalelse. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-a-bygge-om-og-leie-ut-egen-bolig-fra-

nyttar/id2465552/  

 

 

1. Ufullstendig informasjon 

Det hevdes at nabovarslingen etter plan- og bygningsloven § 21-3 er ufullstendig.  

Formålet med nabovarsel er at naboene skal kunne orienteres om de planlagte 

arbeidene, og evt. komme med merknader dersom arbeidene berører naboers interesser 

negativt. 

 

Hjemmelshaver av en enebolig kan i utgangspunktet endre planløsningen uten å søke. 

Det foreligger riktignok enkelte unntak slik som at brannvegger ikke skal endres uten 

søknad og liknende, det forutsettes at det ikke er gjort slike endringer da dette ikke 

fremgår av innsendt dokumentasjon.  

 

Rådmannen kan ikke se at naboene er berettiget til plantegningene for gnr/bnr 39/22 da 

naboenes interesser ikke berøres av den interne planløsningen i boligen, jfr. plan- og 

bygningsloven § 21-3 andre ledd.  

 

 

 

 

2. Antall leietakere og søppel 

Byggesaksavdelingen ved Ringerike kommune har ikke myndighet til å regulere eller 

begrense antall mennesker som kommer på besøk i gnr/bnr 39/22.  

 

Ringerike kommune har ingen vedtekter eller forskrifter som legger føringer på 

hvorledes boliger kan leies ut. Det nevnes at byggesaksavdelingen blant annet på 

bakgrunn av dette ikke har myndighet til å begrense antall leietakere.  

 

At det er bestilt større søppelbøtter er etter rådmannens vurdering ett positivt tiltak mot 

forsøpling på eiendommen gnr/bnr 39/22.  

 

 



- 

3. Parkering 

At det er tilstrekkelig parkeringsmuligheter på eiendom gnr/bnr 39/22 tilfredsstiller 

kravene om parkeringsplasser. Det nevnes at det ikke foreligger noe forbud mot 

parkering på Benterudgaten i dag.  

 

 

Etter rådmannens vurdering er det viktig å presisere at avslag på søknad om bruksendring må 

kunne hjemles. Det må altså foreligge hjemmel i lov, forskrift, reguleringsplan, kommuneplan, 

retningslinjer eller liknende jfr. alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Rådmannen kan 

ikke se at det ville være naturlig å nedlegge ett byggeforbud jfr. plan- og bygningsloven § 13-1.   

 

Dersom det ikke foreligger hjemmel til å avslå søknaden, skal søknaden godkjennes. Dette er i 

samsvar med direktoratets veiledning for bruksendring. (se vedlagt link). https://dibk.no/bygge-

selv/bruksendring-i-boliger---sporsmal-og-svar/. Til orientering nevnes det at en ikke må søkes 

for å leie ut så lenge rommene du skal leie ut er godkjent til det du leier dem ut som.  

 

Av dokumentene i byggemappen for gnr/bnr 39/22 anser rådmannen at bygningen er en 

enebolig. Det er ikke søkt om endring for økning av antall boenheter. Det nevnes også at det 

ikke er søkt om dispensasjon fra byggeteknisk forskrift. Rådmannen presiserer at tiltakshaver 

har ansvaret for blant annet prosjektering, bygningsmyndighetene har ikke kontrollansvar.  

 

Etter rådmannens vurdering foreligger det etter dette ikke hjemmelsgrunnlag for å avslå 

søknaden om bruksendring.  

 

Det nevnes at det av nabomerknaden fremgår at lyssjakten trolig er opparbeidet på kommunal 

grunn. Dette momentet er ikke blitt kommentert av hjemmelshaver for eiendom gnr/bnr 39/22. 

Kommunens kartgrunnlag angir ikke koordinatfestede grenser, dette kan tyde på at grensene 

for eiendom gnr/bnr 39/22 er usikre. Rådmannen presiserer at dersom lyssjaktene er plassert på 

kommunal grunn må dette avklares med kommunens avdeling for eiendomsforvaltning, det er i 

slike tilfeller hensiktsmessig med en skriftlig avtale. Ved en eventuell godkjennelse av søknaden 

om bruksendring vil det tas forbehold om at ovennevnte punkt er avklart.  

 

Etter en samlet vurdering mener rådmannen at søknaden om bruksendring bør godkjennes. 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Merknad gnr/bnr 39/48, mailkorrespondanse 

3. Merknad gnr/bnr 39/21 

4. Kommentarer til merknader 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Fra: Arne Lange Hellum ÆArne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.noÅ 

Til: Per Moe Æp-moe3@online.noÅ; postmottak Æpostmottak@ringerike.kommune.noÅ 

Kopi: Hans Otto Larsson ÆHans.Otto.Larsson@ringerike.kommune.noÅ 

Sendt: 27.12.2016 08:37:15 

Emne: Oppretting av ny sak for Benterudgata 8, gnr/bnr 39/22 

Vedlegg:  

Til postmottak: 

 

Jeg ber om at dere oppretter en ny sak: 

 

- Gnr/bnr 39/22 

- Benterudgata 8 

- Eier/Tiltakshaver: Fredrik Margido Andersen, RausjC8veien 22 C, 1404 SIGGERUD 

- Tittel: Tiltak vedrC8rende boligbygning 

- Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

- Unnta saken fra offentligheten 

 

Til Per Moe: 

 

Jeg har hatt 3 feriedager og gjennomgC%r nC% en stC8rre mengde innkomne e-poster.  Jeg 
ser at du 20.12.16 har kommet med tilbakemelding vedrC8rende min e-post 9.11.16. 

 

Vi oppretter nC% en sak i vC%rt saksbehandlingssystem.  Jeg ser at Hans Otto Larsson har 
fC%tt kopi av e-poster vi har sendt, og jeg har forelC8pig lagt opp til at Hans Otto blir 
saksbehandler og derved vil samarbeide med meg om hC%ndteringen av saken.   

 

Jeg regner med at vi i januar vil skrive et brev til eieren og konfrontere han med opplysninger 
vi har mottatt om at det har pC%gC%tt byggearbeider i boligbygningen, og at vi blant annet 
et spesielt opptatt av arbeider som skal vC&re utfC8rt i kjelleren.   Vi vil sette en tidsfrist for 
C% fC% skriftlig tilbakemelding, og dersom vi mener det er utfC8rt sC8knadspliktige arbeider 



uten nC8dvendig tillatelse, vil det vC&re naturlig C% kreve innsendt en sC8knad innen en 
tidsfrist.  Dersom det skal sC8kes om innredning av beboelsesrom i kjelleren, og det ikke er 
snakk om flere boenheter, ville det i mange tilfeller ikke blitt varslet naboer, men i dette 
tilfellet tenker jeg at Hans Otto og jeg vil kreve nabovarsling.  

 

Jeg kan ikke se at vi har mottatt henvendelser fra andre etter at jeg 9.11.16 bC%de svarte 
deg og andre vedrC8rende denne saken. Jeg har i denne omgang ikke lest nC8ye gjennom 
det du skrev 20.12.16 eller det vi har korrespondert tidligere, eller det jeg har korrespondert 
med andre om saken tidligere.  NC%r Hans Otto og jeg formodentlig sender brev i januar, vil 
vi enten kunne skrive at vi har fC%tt henvendelser, uten C% nevne fra hvem, eller vi kan 
skrive at vi har fC%tt henvendelser, og nevne at det blant annet er fra deg (evt. fra deg og 
ogsC% nevne fra hvem andre) dersom vi fC%r tilbakemelding fra deg og evt. andre om at 
dere er inneforstC%tt med at dette nevnes.  

 

Fortsatt god jul! 

 

Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 

 
Fra: Per Moe <p-moe3@online.no> 
Sendt: 20. desember 2016 21:28 
Til: Arne Lange Hellum 
Kopi: Hans Otto Larsson; postmottak 
Emne: SV: Bruksendring av kjeller Benterudgata 8, gnr/bnr 39/22  
  
Hei! 

  

  

Beklager at jeg ikke har kommet med noen tilbakemelding fC8r. 

  

Eneboligen er omgjort til C% inneholde 10 hybler. Min klage er pC% utbygging av kjeller 

med flere 

utleie rom, og ikke antall boenheter. At det er et B+stC8rreB; arbeid som er utfC8rt er basert 

pC% den mengde materiell som er  

tilfC8rt og at det har jobbet flere personer i over en uke med 12-13 timers arbeidsdag, samt at 

eier tidligere har uttalt at kjeller skulle innredes.  

Du nevner at tilleggsdel er 1 B= etg. Det stemmer ikke. 



En del av mottatte skisser/tegninger er for C8vrig for Benterudgata 6. Min henvendelse 

gjelder Benterudgata 8. 

Med den oppdeling boligen har i dag, er det for meg vanskelig C% skjC8nne at dette er/har 

vert en tomanns bolig  

-Ref det underlag du har sendt og hva Det kongelige kommunal- og 

moderniseringdepartement sier i Skriv/brev av 5.3.2015. 

Hvordan kjelleren var delt vet jeg ikke noe sikkert om, men kan nok stemme med det du sier. 

SpC8rsmC%let er: hva har skjedd i kjeller, gjC8res den om til bolig rom, og kan det gjC8res 

uten sC8knad? 

Hva er gjort for C% avklare problemer med lyssjakt?   

Enten lyssjakten er lagt pC% offentlig/eller privat grunn mC% den sikres, og ikke stC% slik 

den gjC8r nC% i mC%nedsvis.  

Er det avklart om den er pC% offentlig grund? 

Er den pC% offentlig grunn sC% er den vel ulovlig anlagt?  

Er den pC% privat grunn, mC% den vel sikres mot offentlig vei? b   grunnet avstand. 

Hva med rC8mnings vei fra 2. etg? 

Du har sagt at du har fC%tt klage fra en annen nabo, det er jeg klar over b   vi er de to 

nC&rmeste naboer til Benterudgata 8. 

Da det er ingen av oss som har gitt utrykk for engstelse for trusler, er dit utsagn om dette 

uforstC%elig, hvis det da  

ikke skulle ha kommet inn flere klager som har dette C8nske. 

Jeg kan heller ikke skjC8nne hvorfor denne e-post ikke skal registreres i kommunens 

saksbehandlings-system. 

  

M.v.h. 

  

Per Moe 
  
  

Fra: Arne Lange Hellum Æmailto:Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.noÅ  

Sendt: 9. november 2016 17:44 
Til: Per Moe 
Kopi: Hans Otto Larsson 
Emne: SV: Bruksendring av kjeller Benterudgata 8, gnr/bnr 39/22 
  

Hei! 

20. oktober fikk du oversendt per e-post fra Kristin Karlsrud de dokumentene vi har for 
byggesaker pC% eiendommen. 

  

Jeg antar at den innredning som du viser til i kjelleren, kan mangle nC8dvendig 
godkjenning.  En endring fra B+tilleggsdelB; til B+hoveddelB; krever tillatelse etter SAK B' 
3-1 c). NC%r jeg ikke kan slC% det fast sikkert, er det fordi jeg synes at byggesaken fra 1979 
er uklar mhp kjelleren.   Blant dokumentene du har fC%tt oversendt er en byggesak fra 1979 
der kjellertegningen viser 2 rom med dC8r i mellom og med kjellertrapp ned fra 1. 
etasje.   PC% kjellerplantegningen vises det 4 vinduer, 2 i hvert rom, men det vises ikke 
vinduer pC% fasadetegningene. I ferdigattesten fra 22.5.1979 stC%r det at B+Det gjenstC%r 



montering av kjellertrapp samt en del innredning i kjeller.B;  Hva slags innredning var det 
snakk om? Var det snakk om 2 boder, eller sC% kommunen for seg 
boder/soverom/kjellerstue.  Og hva med kjelleren under den opprinnelige boligen lengst 
vest. 

  

NC% til dags er vi veldig opptatt av at det pC% alle rom pC% plantegninger skal stC%r klart 
hva slags romfunksjon det er snakk om, f. eks. bod, sov, stue, kjk, bad osv. Det passet man 
tydeligvis ikke sC% godt pC% i vC%rt vedtak 1.6.77.  Status for kjellerrommene er altsC% 
uklar. Kan hende tidligere eier Eva M. G. Gallagher kan ha opplysninger om det?  Jeg kan ikke 
si at det er vanlig at vi kontakter tidligere eiere om slikt.  Vi forholder oss som regel til 
nC%vC&rende eier.  PC% byggesaken ligger rC8rleggeranmeldelse godkjent 9.5.77, altsC% 
datert fC8r 1.6.77, der det stC%r tilbygg i 1 B= etasje og 2 leiligheter! 

PC% en tegning fra byggesak i 1969 er det for meg litt vanskelig C% kjenne meg igjen.  PC% 
baksiden av tegningen er det fasade- og planskisser, og pC% planskissene vises stue, 
soverom og kjC8kken i begge etasjer.   

Det kan virke som om dette har vC&rt en 2-mannsbolig.  Dersom det aldri er sC8kt om 
bruksendring fra 2-mannsbolig til enebolig, kan det vC&re at fasitsvaret er at dette egentlig 
er en godkjent 2-mannsbolig selv om det pC% kommunens kartgrunnlag og i 
eiendomsskattesammenheng opereres med B+eneboligB;! 

Du nevner utgraving for lyssjakt.  Jeg antar at eiendomsgrensen gC%r ca i ytteveggen til 
bygningen, og kan hende er utgravingen til lyssjakt ut i kommunens eiendom, 
veigrunn?  PC% eiendomsskattebilder fra 2008 ser jeg i grunnmuren 5 vinduer i sC8rfasaden 
og 2 i C8stfasaden.  Kan hende disse nC% skiftes ut med hC8yere vinduer?  I fC8lge teknisk 
forskrift B' 11-13 med veiledning er det vel slik at kjellere uten utvendig kjellernedgang mC% 
ha rC8mningsvindu fra minst halvparten av oppholdsrommene.  Jeg vet ikke om det er 
utvendig kjellernedgang eller planlagt C% lage det, men disse vinduene kan vC&re store nok 
som rC8mningsviduer, og for alt jeg vet kan det vC&re at de siste tiders endringer av 
byggereglene aksepterer at rC8mningsvinduer er slikt hC8yt oppe pC% veggen i kjellere og at 
man kan rC8mme gjennom lyssjakter?  Det har jeg ikke sjekket i ettermiddag. Kan hende 
lyssjakter som dette kan sikres med gjerde i asfaltkanten dersom kommunen som veieier 
aksepterer det, med hC%ndlist, kjetting el.l. fysisk markering?  Har ikke all verdens erfaring 
med lyssjakter i fortauskanter!  

  

Store endringer skriver du, og du mener det krevers bruksendring.  Jeg fokuserer altsC% pC% 
kjelleren, og antar det ellers kan vC&re en bruk som ikke krever sC8knad. 

  

Du ber oss foreta tilsyn. Jeg svarer i dag ogsC% opp andre henvendelser om denne 
eiendommen.  I en annen besvarelse planlegger jeg C% skrive: 



  

"Jeg avventer C% gjC8re mer i saken til du har gitt tilbakemelding.  Vi har ogsC% fC%tt andre 
henvendelser om eiendommen, og jeg er litt engstelig om f. eks. du C8nsker at vi skal ta opp 
dette, mens en annen som fC%r svar fra meg, f. eks. ikke C8nsker det av hensyn til engstelse 
for trusler.  Kan hende dere naboene allerede har kontakt?" 

  

Kommunens parkeringsbestemmelser krever 2 parkeringsplasser per boenhet over 80 
mB2.  Den har ikke tilbakevirkende kraft, og den kommer fC8rst til anvendelse nC%r man 
sC8ker om endringer som gir C8kt krav til antall parkeringsplasser. For boenheter mindre 
enn 80 mB2 kreves 1 p-plass.  Dersom det sC8kes om C% C8ke antall boenheter, vil man 
mC%tte forholde seg til C8kningen i kravet.  Tillat med C% komme med noen eksempler: 
Dersom det er en familie med mange biler (pga mange med fC8rerkort), 
veteranbilsamlehobby el.l., kan det bli hensatt flere biler pC% eiendommen eller i nC&rheten 
enn det antall biler parkeringsforskriften har krav om p-plasser for pC% egen eiendom i 
forbindelse med byggesaker som gir krav om C8kt antall p-plasser.  Noen bruker garasjen sin 
til lagringsplass, og parkerer i hagen eller utenfor eiendommen.  Jeg har ikke vurdert 
trafikkregler og parkeringsforhold i Benterudgata nC&rmere. 

  

Vi har nettopp vC&rt pC% seminar i regi av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).  Vedlagt 
oversender jeg deg 2 "nyheter" som DIBK har gitt ut om bruken av boenheter.  

  

Hva om du/dere vurderer saken videre og evt. tar kontakt med meg for en samtale.  E-poster 
som denne er i utgangpunktet offentlige dokumenter, og kan bli krevd utlevert.  I denne 
omgang sender jeg ikke e-posten til registrering i saksbehandlingssystemet vC%rt, og dersom 
jeg hadde sendt den, ville jeg bedt om at den skulle vC&rt unntatt fra kravet om 
saksbehandling.  

  

Avventer ytterligere tilbakemelding! 

  

  

Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 
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Fra: Arne Lange Hellum 
Sendt: 7. november 2016 09:54 
Til: Per Moe 
Kopi: Hans Otto Larsson 
Emne: SV: Bruksendring av kjeller Benterudgata 8, gnr/bnr 39/22  
  

Hei! 
 
Jeg har lagt inn til i kalenderen min kommende onsdag til C% se pC% dette! 

  

Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

  

 
Fra: Per Moe <p-moe3@online.no> 
Sendt: 4. november 2016 13:51 
Til: Arne Lange Hellum 
Kopi: Hans Otto Larsson 
Emne: SV: Bruksendring av kjeller Benterudgata 8, gnr/bnr 39/22  
  

Hei ! 

Hvordan gC%r det med dette? 

Legger ved bilde av uferdig lyssjakt b   ca. 50 cm &§43; dyp. 

Har stC%tt slik i ca 14 dager. 

  

M.v.h. 



Per Moe 

  

Fra: Arne Lange Hellum Æmailto:Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.noÅ  
Sendt: 20. oktober 2016 09:16 
Til: Per Moe 
Kopi: Hans Otto Larsson 
Emne: SV: Bruksendring av kjeller Benterudgata 8, gnr/bnr 39/22 

  

Hei! 
 
Jeg bekrefter C% ha mottatt henvendelsen din.  Hans Otto Larsson er ikke til stede i dag pga 
forkjC8lelse. 

  

Jeg har ogsC% nettopp mottatt en annen henvendelse om samme eiendom/forhold.  Jeg har 
gitt tilbakemelding om at jeg er veldig opptatt, men hC%per C% fC% sett pC% spC8rsmC%l 
som stilles og gjort en vurdering i lC8pet av kommende uke.  Svaret til deg blir derfor det 
samme.  Skulle du mot formodning ikke fC% noen tilbakemelding, blant annet fordi vi skal 
intervjue 4 personer til uka, regner jeg med at du fC8lger opp henvendelsen din.  

  

Jeg har vC&rt i byggesaksarkivet og finner for 39/22 byggesaker for boligen bC%de fra 1965, 
1966, 1969, 1977 og 1994.  I perioder har det tydeligvis vC&rt 2-boenheter.  I 2005 ble 
uthuset tillatt utvidet. Vi skal se nC&rmere pC% disse byggesakene som er offentlige 
dokumenter som du vil kunne fC% tilgang til.  

  

Med hilsen 

  

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Tlf: 409 00 156 

www.ringerike.kommune.no/byggesak 

Byggesak - Ringerike kommune 



www.ringerike.kommune.no 

Ringerike - nC&rmest det meste 

  

  

 

Fra: Per Moe <p-moe3@online.no> 
Sendt: 19. oktober 2016 21:26 
Til: Arne Lange Hellum; Hans Otto Larsson 
Emne: Bruksendring av kjeller  

  

  

Ringerike kommune 

Arne Hellum                                                                                               19. oktober 2016 

Hans Otto Larsson  

  

  

VedrC8rende Benterudgata 8. 

  

Denne enebolig er omgjort til 10 hybler. 

Jeg erfarer nC% at det foregC%r en stC8rre ombygging av kjellerrom til boligrom (antar det blir flere 

hybler). 

Mot offentlig vei er det ogsC% gravd ut for lyssjakt. Den mC% vel sikres? 

Etter min oppfatning er det som her gjC8res sC% store endringer at det mC% sC8kes om 

bruksendring.  

Dersom det ikke er sC8kt og godkjent,  vil jeg be kommunen foreta et snarlig tilsyn,  

  



Med den parkerings mengde det er pC% dagtid i Benterudgata vil det vC&re lite tilfredsstillende om 

det skal komme opp mot 10 biler med dC8gnparkering, det er mere nok med de 5 vi vi allerede har 

fC%tt.  

Hva sier kommunens parkerings bestemmelser om dette? 

Huseier mC% vel her opparbeide tilfredsstillende parkering pC% eiendommen. 

  

M.v.h. 

  

Per Moe 

Benterudgata 6. 

  



Til byggesakskontoret, rådmann og ordfører i Ringerike 

kommune.  

Kopi av brev sendt til eier av Benterudgata 8 

 

Anita og Elling Hella Voje Heieren 

Benterudgata 10 

3511 HØNEFOSS     Hønefoss 3.11.2017 

 

Fredrik Andersen 

Kontraveien 2 F 

1400 SKI 

 

 

Merknader vedrørende omgjøring av bolig, Benterudgata 8 

Vi mottok 28.10.2017 nabovarsel angående omgjøring av kjellerrom i Benterudgata 8 hvor 

kjellerrom skulle gjøres om til 2 soverom og liten gang. Dette er ikke fullstendige 

opplysninger da det også er laget bad i kjellerrom i samme forbindelse.  

Vi har ikke mottatt noen planskisser for omgjøring av lokalene. Hverken i hovedetasjene eller 

i kjelleretasjen. Samtidig vil vi påpeke at det omsøkte tiltaket er utført og rommene er leid ut. 

For øvrig er det gjennomført flere andre tiltak i bygningen som ikke er søkt godkjent. Blant 

annet er stue omgjort til soverom, kjøkken gjort om til soverom, loftstue omgjort til soverom, 

kontor omgjort til soverom, bod i kjeller omgjort til oppholdsstue/kino og bod i kjeller 

omgjort til studierom. Disse omgjøringene er etter vårt skjønn søknadspliktige.  

Søknaden om omgjøring av kjellerrom er ikke utfyllende og mangler plassering på eiendom 

og høyder og dimensjoner. Mangler plantegninger for hva som er gjort. Slik vi har forstått er 



det også laget bad i kjeller. I tillegg er det etablert kino i kjeller. Disse lokalene rommer til 

tider 50-70 mennesker (innbudte sammenkomster for studenter fra HSN). Stiller meg skeptisk 

til om ivaretagelsen av sikkerhet er god nok i henhold til krav. Kjellervinduene er str. 47 cm x 

87cm i lysmål (som er for lite i henhold til kravene for rømningsvei) og er innadslående. Det 

fremkommer ikke av søknaden om det er fastmontert benk eller lignende under vinduene som 

er høyt oppe på veggen. Lyssjaktene er fortsatt bare jordhull uten sikring eller drenering. Den 

ene lyssjakten går i grensen til offentlig vei. Det er imidlertid ikke satt inn større vinduer i de 

øvrige lokalene i kjelleren (Ref. dødsbrann på Gulskogen i Drammen i 2009 hvor 7 polakker 

brant inne og døde). Dette er betenkelig da det ofte oppholder seg mange mennesker som 

tidligere nevnt i disse kjellerlokalene. 

Ved at eneboligen har blitt omgjort til hybler i et bofellesskap, har dette medført store 

belastninger for naboer i området. Boligen leies i dag ut til 11 forskjellige studenter som hver 

har med seg venner og gjester. Det er til tider så store mengder mennesker i huset (50-100 

personer) at det som nabo er helt håpløst å forholde seg til støyen.  

Utleie til så mange mennesker fører i perioder til et så enormt støyproblem at politi har vært 

nødt til å bli tilkalt. Dette på tross av at jeg som nabo har gått bort og snakket til dem ved 

veldig mange anledninger. Det er organiserte fester hvor invitasjoner til store grupper av 

studenter blir invitert. Samlinger med så mange mennesker er det ikke mulig å ha kontroll 

over og kan på ingen måte aksepteres i et rolig boligstrøk. Det ropes og spilles særdeles høy 

musikk slik at hverken vi voksne eller barna våre får sove. Vi har prøvd å lukke alt som er av 

vinduer og dører og setter på vifter innendørs for å holde støynivået ute, men det lykkes ikke 

alltid. Ordbruken har et slikt vokabular som det ikke er forenelig med små barn til stede. Det 

er til tider så ille at vi vurderer å måtte selge huset.  

Vi må stille spørsmål om hvor grensen går for hva som kan aksepteres når det gjelder hvor 

mange utleieenheter man kan ha i en enebolig i et område som er regulert til eneboligformål.  

Alle beboerne i Benterudgata 8 parkerer sine biler døgnet rundt på gateplan da det ikke er 

opparbeidet parkeringsplass inne på tomten. I annonsen for utleie blir det også reklamert med 

at det er gratis parkering på gateplan. Parkeringene foregår da selvfølgelig ikke bare utenfor 

deres eget hus. Når de har besøk blir det enda flere biler.  I henhold til kommunens plan for 

parkering skal det vel opparbeides parkeringsplass for beboere ved utleie.  



Utleie til så mange mennesker medfører også ekstreme mengder søppel som flyter rundt på 

fortau og inn hos naboer. Søppelet vil føre til at det blir rotteplager og andre uhygieniske 

forhold i tillegg til at det forringer boligområdet. Kan heller ikke aksepteres.  

Vedlikehold av eiendommen er visstnok ikke høyt prioritert hos eier og heller ikke av 

leietakerne kan vi se. Allikevel svarte en av leietagerne at de ble anbefalt å parkere på veien 

for ikke å lage huller i «plenen». 

Vi kan på ingen måte akseptere omgjøring av bolig til så mange boenheter. Det er gjort svært 

store endringer i boligen uten at vi har mottatt noe nabovarsel. Slik vi kan se av eiers 

annonseringer leier han ut 10 forskjellige rom til 11 personer. Etter vår mening er denne bolig 

å regne som næring og burde da vært underlagt andre kriterier enn hva det er i dag.  

Med tanke på at det blir en barneskole på Benterud vil det være mange barn som ferdes i 

gatene. Vi som oppsittere i Benterudgata ønsker at det blir parkering forbudt og stengt 

innkjøring ved rådhuset for å øke sikkerheten i gata.  

Da kommunen har myndighet til å regulere boligområder, ville det være svært uheldig om 

eneboliger i etablerte boligstrøk uten videre kan omgjøres til så mange utleieenheter som 

eier/utleier ønsker. 

Hvis kommunen mot formodning godkjenner tiltaket, vil vi sende dette videre til 

fylkesmannen.  

Håper merknadene blir tatt til følge.  

 

Mvh.  

Anita og Elling Hella Voje Heieren 

 

Kopi:  

Fredrik Andersen  

Ringerike kommune, plan og bygningskontoret 

Rådmannen i Ringerike 

Ordføreren i Ringerike 



Postboks 123, 3502 Hønefoss 

 

Ringerike commune 

Nilam Ilyas 

 

Saksnr.   Løpenr.        Arkivkode  Dato 

16/6423-10   36670/17         Gnr/bnr 39/22   21.11.17 

Benterudgata 8, 3511 Hønefoss 

Kommentar til svar på nabovarsel  
 
 
Byggesaken omhandler ombygging av et uinnredet rom i kjeller, samt utvidelse 
av to stk vinduer i samme rom. Kommentarer fra naboer inneholder mange 
påstander og klager som ikke omhandler det som faktisk søkes om. Jeg velger 
allikevel å besvare dem her.  
 
Benterudgata 10: 
 
Det nevnes at nabovarsel ikke inneholdt plantegninger. Jeg forstår det som at 
naboer kun har krav på fasadetegninger, og ikke plantegninger.  
 
Det medfører riktighet at det er bygget et bad i kjeller, i samme periode som de 
to soverommene ble laget. Badet er ikke i tilknytning til disse rommene. Badet er 
bygget i et rom hvor det allerede lå vann og avløp, og jeg anser ikke dette som 
søkepliktig.  
 
Det nevnes at diverse rom, som stue, kjøkken, kontor og loftsstue er omgjort til 
soverom.  Etter hva jeg kan forstå er alle disse rommene rom for varig opphold, 
og det skal ikke være søkepliktig å endre bruken av et slikt rom. Rommene har  
etter mitt skjønn godkjente rømningsveier og tilstrekkelig lysinnslipp.  
 
Nabo skriver at bod i kjeller er omgjort til kino / studierom. Dette medfører ikke 
riktighet. Rommet var ved overtagelse av huset definert som en ”kjellerstue”, og 
er heller intet annet i dag. Rommet er ikke et rom for varig  opphold.  
 
Det klages på at jeg ikke har beskrevet plassering av bygget på eiendommen. Jeg 
kan ikke forstå at det skal være nødvendig i denne søknaden. Hvis dette trengs er 
jeg fullt villig til å utføre dette.   
 



Et sted skrives det at  huset til tider rommer 50-70 mennesker, og et annet sted 
skrives det 50-100 mennesker.  Jeg stiller meg kritisk til hvordan slike tall kan 
estimeres, og om det i det hele tatt stemmer.  
 
Vinduene som er satt inn er 100x60 cm, og innadslående. Etter mitt skjønn skal 
et godkjent rømningsvindu være minst 90+60 cm.  
 
Lyssjakt nevnes. Dette skal ordnes opp i.  
 
Bråk blir omtalt i klagen. Bråk og støy er selvfølgelig et vanskelig tema. Så vidt 
meg bekjent er det vært to anledninger med mye støy. Fadderuke i august 2016, 
og fest 29. Okt 2017. Dette er svært beklagelig, og beboerne er varslet ved begge 
anledninger. Se vedlegg.  
 
Når det gjelder parkering, tror jeg det har skjedd en misforståelse. Etter hva jeg 
har fått opplyst er det kun 3 av beboerne i Benterudgata 8 som disponerer bil. Av 
samtale med beboerne fremgår det at folk som ikke bor i Benterudgata parkerer 
der i arbeidstiden. Parkeringsplassen ved Rådhuset(?) blir visstnok fort full. Jeg 
mener det er fullt lovlig for beboere av Benterudgata 8 å parkere på gateplan, 
utenfor eiendommen. Eiendommen har både garasje og biloppstillingsplass. Hvis 
det er ønskelig at dette heller benyttes, kan jeg påpeke dette til beboerne.  
 
Søppel har vært klaget på tidligere. Større søppelbøtter har blitt bestilt ved flere 
anledninger, og skal så vidt meg bekjent være ok nå. Se vedlegg. Hvis dette ikke 
stemmer bestiller jeg gjerne enda større søppelbøtter.  
 
Det klages på vedlikehold av eiendommen. Beboerne klipper gresset fra tid til 
annen. Jeg har også klippet gress ved et par anledninger. Huset er malt på 
utsiden i 2014, og fremstår som pent. Terrasse med utemøbler er pent 
opparbeidet, og fremstår som ryddig og pent. Benterudgata 10 har fått tillatelse 
av meg til å plante hekk på min eiendom, samt fjerne noen trær som skygget for 
deres kveldssol.  
 
 
Benterudgata 6: 
 
Det nevnes hybler og hybelhus. En hybel er etter min forståelse en egen liten 
enhet med eget kjøkken. Dette er ikke tilfellet i Benterudgata 8. Det er ett stort 
kjøkken, som disponeres av alle beboerne. Bad er også felles. Etter min forståelse 
defineres dette som et bofelleskap. Eiendommen er regulert til enebolig, og jeg 
ser ikke ulovligheten i en slik bruk. En familie med 6-7 barn ville vært det 
samme, og er heller ikke ulovlig.  
 
Det spørres om rømning fra 2. Etg. Det er brannstige fra begge rom i 2. Etg.  

























 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1268-6   Arkiv: GNR 42/8  

 

 

Nydyrking på Sandsætra Gnr/bnr 42/8 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener at omsøkt nydyrking på eiendommen 

Sandsætra, gnr. 42 bnr. 8 vil ha vesentlige negative innvirkninger på sjeldne og svært viktige 

naturverdier. Med hjemmel i Nydyrkingsforskriften avslås søknaden om godkjenning av plan 

for nydyrking. 

 

  

Sammendrag 

På eiendommen Sandsætra, gnr. 42 bnr. 8, søkes det om oppdyrking av ca. 50 dekar 

høybonitetsskog. Søknader om nydyrking behandles etter nydyrkingsforskriften, og det skal 

legges særlig vekt på hensynet til natur- og kulturlandskapsverdiene På bakgrunn av at omsøkt 

areal består av en nasjonalt viktig og sjelden naturtype med mange registrerte funn av 

rødlistearter, kan ikke søknaden om godkjenning av plan for nydyrking godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Eiendommen Sandsætra, gnr. 42 bnr. 2, eies av Ingrid Sandsæter, men forpaktes av Anders 

Strande. Strande eier og driver også eiendommen Braak, gnr. 7 bnr. 1. I tillegg til eiendommen 

Sandsætra ved Busund, eier og leier han jordbruksarealer på bl.a. Steinssletta og på Mælingen, 

og produserer korn og poteter på til sammen 995 dekar. Strande er en av grunneierne som vil 

bli berørt av Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 (FRE16). 

 

Anders Strande fremmet 15.03.2017 en søknad om nydyrking på eiendommen Sandsætra på 

vegne av eier Ingrid Sandsæter (vedlegg 1). Det er eier som står oppført som søker, men det er 

Strande som har utarbeidet søknaden og som har hatt kontakt med landbrukskontoret 

angående arealet. 

 

Alle søknader om nydyrking skal behandles etter nydyrkingsforskriften, hvis formål er å sikre 

at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Alle saker skal 

sendes på høring til fylkeskommunen som kulturminnemyndighet, samt til Fylkesmannen hvis 

tiltaket kan berøre vesentlige miljøverdier. 

 

FRE16 skal kompensere for viktige naturverdier som går tapt som følge av vei og bane, og det 

har vært gjennomført en kartlegging av mulige arealer som kan benyttes til økologisk 

kompensasjon. Omsøkt nydyrkingsareal er ett av områdene som er kartlagt. Det er fremdeles 
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ikke avklart hvilke områder som vil inngå i en plan for økologisk kompensasjon for FRE16, 

men Fylkesmannen i Buskerud har den 07.12.2017 sendt ut melding om oppstart av 

verneprosess hvor omsøkt areal inngår (vedlegg 9 og 10). 

 

I Gårdskart er eiendommen Sandsætra oppført med et totalareal på 424 dekar, hvorav 252 

dekar fulldyrka mark og 76 dekar produktiv skog. 

 

Beskrivelse av saken 

Det søkes om nydyrking av et areal på ca. 50 dekar på eiendommen Sandsætra. Arealet er i 

følge Gårdskart klassifisert som dyrkbar høybonitetsskog. Omsøkt areal ligger inntil fulldyrka 

mark i vest, men på grunn av nivåforskjeller vil det ikke være tilknytning mellom arealene. 

Busundveien går langsmed arealet mot nord/nordvest, Busund sandtak ligger mot sørvest, og 

Storelva ligger mot sør. 

 

Hele det omsøkte arealet består av svært viktig naturtype (A-verdi) – gammel granskog, og har 

følgende områdebeskrivelse: «Lokaliteten har meget store naturverdier, særlig knyttet til 

naturskogskvalitetene. Så gammel gran- og furuskog med mye læger og god kontinuitet i død 

ved, beliggende på breelvslette i lavlandet og på høy bonitet (rik sandbarskog), og med så rik 

vedsoppfunga, er svært sjeldent. Dette gjenspeiles i et meget rikt artsmangfold, og hittil er det 

påvist 9 rødlistearter (1 EN, 3 VU, 5 NT, ihht. Rødliste for arter 2015), og en god del flere 

finnes utvilsomt. Tross en del småhogster er lokaliteten å betrakte som tilnærmet unik i 

Norge, og er vurdert som klart svært viktig (verdi A).» (Se vedlegg 8). 

Området grenser til Storelva og Sandsætra, begge med A- verdi naturtype kroksjøer, 

flomdammer og meandrerende elveparti, og Busund sandtak – A-verdi naturtype 

erstatningsbiotoper på berg og åpen jord. Det er funnet svært mange rødlistearter både i og 

rundt omsøkt nydyrkingsareal. Kart med oversikt over naturverdier finnes i vedlegg 7. 

 

Saken ble oversendt Fylkesmannen i Buskerud og fylkeskommunen i Buskerud for uttalelse 

den 27.04.2017 (vedlegg 2). Fylkesmannen sier i sin uttalelse av 14.06.2017 at saken kan ha 

vesentlige konsekvenser for nasjonale og regionale miljøinteresser, og at ulempene ved 

nydyrking er større enn de landbruksmessige fordelene (vedlegg 4). Fylkeskommunen uttaler i 

brev av 14.06.2017 (mottatt medio august) at de ønsker å utføre arkeologiske undersøkelser 

hvis det er aktuelt å godkjenne nydyrkingssøknaden. De har budsjettert kostnadene for 

arkeologisk registrering av området (vedlegg 5 og 6).  

 

Før landbrukskontoret kunne behandle saken videre ble det i omsøkt areal utført hogst, og tatt 

ut ca. 500 kubikk rundtømmer. Dette utløste en ny sak i forhold til om hogsten var i strid med 

skogbrukslov og bærekraftforskrift. Nydyrkingssaken ble derfor satt på vent. Saken knyttet til 

mulig ulovlig hogst er oversendt til politiet. 

 

Juridiske forhold  

Forskrift om nydyrking har som formål å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til 

natur- og kulturlandskap. Hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og 

landskapsbildet skal vektlegges. Driftsmessige gode løsninger skal også tillegges vekt.  

 

Alle nydyrkingstiltak må ha en godkjent plan for nydyrking. Det er kommunen som godkjenner 

søknader om nydyrking. Hvilke forhold som er av betydning for avgjørelsen er beskrevet i § 5: 

«Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få 



- 

for natur- og kulturlandskapsverdiene, jf. § 3 fjerde ledd. Ved denne vektleggingen skal det 

tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne miljøverdiene er. 

Ved avgjørelsen skal det for øvrig legges vekt på om det ut fra jordloven § 1 er ønskelig å 

styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten, og om nydyrkingstiltaket legger til rette for 

driftsmessig gode løsninger.» 

 

Behov for informasjon og høringer 

Nydyrkingsforskriften § 9 stiller krav til innhenting av nødvendige uttalelser. Regional 

kulturminnemyndighet skal alltid gis anledning til å uttale seg om nydyrkingstiltak. Hvis tiltaket 

kan berøre vesentlige miljøverdier skal også Fylkesmannen gis anledning til å uttale seg. I 

denne saken har nydyrkingsplanen blitt sendt på høring til både fylkeskommunen i Buskerud og 

Fylkesmannen i Buskerud. Begge har uttalt seg til tiltaket. 

  

Alternative løsninger 

Hvis hovedutvalget mener at det kan være aktuelt å godkjenne søknaden, kan en 

tilbakemelding til søker se slik ut:  

 

Før søknad om godkjenning av plan for nydyrking kan behandles, må området først 

gjennomgå arkeologiske undersøkelser, jf. fylkeskommunens uttalelse. I tillegg vil det være 

nødvendig med en konsekvensutredning (KU), da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få 

vesentlige virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn, jf. Fylkesmannens 

uttalelse og forskrift om konsekvensutredninger. Arkeologiske undersøkelser og 

konsekvensutredning må bekostes av tiltakshaver. Vedlagt ligger fylkeskommunens budsjett på 

arkeologiske undersøkelser. Det bes om en tilbakemelding på om budsjettet aksepteres. I 

tillegg bes det om at tiltaket og konsekvensutredningen kunngjøres, og at berørte naboer 

varsles. Utføring av arkeologiske undersøkelser og utarbeidelse av KU vil ikke automatisk 

medføre en godkjenning av tiltaket. 

 

Rådmannens vurdering 

En nydyrking av arealet vil fra et landbruksmessig ståsted være positivt, da det vil styrke 

driftsgrunnlaget for eiendommen. 

 

Ved en vurdering av søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal natur- og 

kulturlandskapsverdiene tillegges særlig vekt. Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til 

grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på informasjon 

fra Naturbase og Artskart (artsdatabanken), samt opplysninger i forbindelse med arbeid med 

økologisk kompensasjon i FRE16. Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok. På bakgrunn av 

godt kunnskapsgrunnlag anses også konsekvensene av tiltaket som kjent. Det påpekes likevel 

at det i naturypebeskrivelsen kommer frem at forekomsten av rødlistearter sannsynligvis er 

høyere enn det som hittil er beskrevet. 

 

Ringerike kommune godkjenner mange nydyrkingssaker hvert år, og det anses generelt at 

nydyrking er et positivt og viktig tiltak for å styrke driftsenhetene og sikre økt matproduksjon. 

I denne saken synes det åpenbart at nydyrkingen vil få vesentlige konsekvenser for viktige 

miljøverdier. Hele arealet består av en svært viktig naturtype, som beskrives som tilnærmet 

unik i nasjonal sammenheng. En nydyrking av arealet vil føre til at hele området mister denne 

svært viktige naturtypen, samt de rødlisteartene som har sitt levested der. På bakgrunn av 

naturtypens sjeldenhet og forekomst av flere rødlistede arter (og sannsynligvis enda flere enn 



- 

hva som er registrert), anses nydyrkingen å være i strid med naturmangfoldlovens 

forvaltningsmål for naturtyper og arter (§§ 4 og 5). 

 

Omsøkt areal inngår i Fylkesmannens melding om oppstart av verneprosess som følge av 

økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen/E16. Rådmannen mener det vil være uheldig å 

tillate nydyrking på et areal som fortsatt er aktuelt som økologisk kompensasjon for FRE16. 

 

På bakgrunn av dette, mener rådmannen at planen for nydyrking ikke kan godkjennes. 

 

Vedlegg 

 

1. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking med vedlegg 

2. Forespørsel om uttalelse – Nydyrking 

3. Uttalelse til søknad om nydyrking - gnr 42 bnr 8 - Ringerike kommune 

4. Gnr 42 bnr 8 - Ringerike kommune - nydyrking - Uttalelse om kulturminner 

5. Budsjett Sandsæter 

6. Oversiktskart gnr 42 bnr 8 

7. Naturverdier i og rundt omsøkt område 

8. Busund N – Naturbase 

9. Melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk kompensasjon 

10. Oversiktskart oppstartsmelding ØK 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 
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FORESPØRSEL OM UTTALELSE - NYDYRKING 

GNR/BNR 42/8 - INGRID SANDSÆTER 

 

Vi har 21.03.2017 mottatt søknad fra Ingrid Sandsæter om nydyrking på eiendommen 

Sandsæter, gnr. 42 bnr. 8, i Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av søknaden 

Omsøkt areal er opplyst å utgjøre ca. 50 dekar, og består i følge Gårdskart av dyrkbar 

høybonitetsskog. I Gårdskart er eiendommen oppført med et totalareal på 424 dekar, hvorav 

252 dekar fulldyrka mark og 76 dekar produktiv skog. 

  

Omsøkt areal ligger inntil fulldyrka mark i vest, men på grunn av nivåforskjeller vil det ikke bli 

tilknytning mellom arealene. Busundveien går langsmed arealet mot nord/nordvest, Busund 

sandtak ligger mot sørvest og Storelva ligger mot sør. En nydyrking av arealet vil kunne gi et 

positivt bidrag til opplevelsen av jordbrukslandskapet, samt at det vil kunne gi økt lønnsomhet 

på eiendommen. Søker leier ut jordbruksarealene på eiendommen, og leietaker produserer korn 

og poteter på arealene. 

 

Kulturminner  

I henhold til forskrift om nydyrking § 9 skal regional kulturminnemyndighet gis anledning til  

å uttale seg, med en frist på minst en måned. Dersom landbrukskontoret ikke har mottatt 

tilbakemelding innen fristen, forutsetter vi at det ikke er aktuelt å foreta arkeologiske 

undersøkelser i det aktuelle området. I et eventuelt vedtak om tillatelse til nydyrking vil vi sette 

vilkår om at ”Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, 

må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jfr. 

Kulturminneloven § 8, 2. ledd”.  
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Miljøverdier 

I de tilfeller hvor nydyrkingen kan berøre vesentlige miljøverdier skal Fylkesmannen gis 

anledning til å uttale seg. I Naturbase og Artskart er følgende registrert: 

1. Mot øst, Sandsetra – Naturtype A-verdi, kroksjøer, flomdammer og meandrerende 

elveparti. 

2. Mot sør, Storelva Averøya-Busund – Naturtype A-verdi, kroksjøer, flomdammer og 

meandrerende elveparti. 

3. 21 funn av rødlistede sopp og moser innenfor omsøkt område, deriblant gullfrynsekjuke 

(EN). 

4. 13 funn av rødlistearter i naturtypelokaliteten Sandsetra mot vest, deriblant småmyrull 

(EN). 

5. 81 funn av rødlistearter i Busund sandtak mot vest, deriblant flere observasjoner av 

reliktjordbie (CR). 

 

I tillegg til det som fremkommer i de kjente databasene, er det kjent at hele det omsøkte arealet 

nylig er registrert som naturtype med A-verdi – gammel lavlandsgranskog og rik sandfuruskog, 

og at lokaliteten er foreslått som et mulig erstatningsområde i forbindelse med økologisk 

kompensasjon i Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 (FRE16). Dette gjelder også 

Busund sandtak i vest, som også nylig ble klassifisert som naturtype med A-verdi – 

erstatningsområde på berg og åpen jord av utforming åpen sand- og grusmark. Storelva i sør 

inngår dessuten i verneplan for Tyrifjorden. 

 

Etter en foreløpig vurdering mener landbrukskontoret at en nydyrking av arealet kan gi 

vesentlige negative følger for naturmangfoldet, og det kan være vanskelig å godkjenne 

søknaden av hensynet til viktige miljøverdier. Vi ser i tillegg at samfunnet har andre interesser i 

området, og at det kan være hensiktsmessig å avvente en eventuell nydyrking før det er avklart 

hvilke områder som vil inngå i en plan for økologisk kompensasjon for FRE16. 

 

Vi ber om at Fylkesmannen i Buskerud kommer med en uttalelse til omsøkt nydyrking med 

tanke på miljøverdier og økologisk kompensasjon. 

 

 

Vi ber om uttalelser til det aktuelle tiltaket innen 15.06.2017. 

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Lisa Helgesson 

rådgiver 
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Uttalelse til søknad om nydyrking - gnr 42/8 - Ringerike kommune 
 
Vi viser til brev av 27. april 2017 med søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 
eiendommen med gnr. 42 bnr. 8, i Ringerike kommune. 
 
Søknaden omfatter nydyrking av ca. 50 dekar på gnr. 42 bnr. 8. Arealet ligger i dag registrert 
som skog av høy bonitet (gårdskart). Eiendommen gnr. 42 bnr. 8 grenser til kroksjø, 
flomdammer og meandrerende elveparti. Hele det omsøkte nydyrkingsarealet har store 
naturverdier knyttet til rik og gammel skog med et stort artsmangfold, særlig av sopp. I 
Naturbase er området klassifisert som svært viktig (verdi A). Der blir området beskrevet på 
følgende måte: «Lokaliteten har meget store naturverdier, særlig knyttet til 
naturskogskvalitetene. Så gammel gran- og furuskog med mye læger og god kontinuitet i død 
ved, beliggende på breelvslette i lavlandet og på høy bonitet (rik sandbarskog), og med så rik 
vedsoppfunga, er svært sjeldent. Dette gjenspeiles i et meget rikt artsmangfold, og hittil er det 
påvist 9 rødlistearter (1 EN, 3 VU, 5 NT, ihht. Rødliste for arter 2015), og en god del flere 
finnes utvilsomt. Tross en del småhogster er lokaliteten å betrakte som tilnærmet unik i 
Norge, og er vurdert som klart svært viktig (verdi A). Hele det omsøkte nydyrkingsarealet er 
klassifisert som svært viktig (verdi A).»  
 
Fylkesmannen er kjent med at Buskerud fylkeskommune som regional kulturminnemyndighet 
også er gitt anledning til å uttale seg. Vi begrenser derfor vår uttalelse til å gjelde forhold der 
den omsøkte nydyrkinga kan berøre vesentlige miljøverdier, jf. § 3. 
 
Den aktuelle søknaden omfatter et nydyrkingsareal på ca. 50 dekar. Søknaden omfattes da av 
«Forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover» § 3, vedlegg II bokstav b. Det 
betyr at søknaden må vurderes om den får vesentlige virkninger, jf. samme forskrift vedlegg 
III. Kommunen som ansvarlig myndighet må gjøre denne vurderingen før vedtak fattes i 
saken, jf. forskriften § 3. Også mindre tiltak skal behandles etter § 3 dersom det ikke kan 
utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for naturmangfold eller andre viktige 
miljøhensyn. På bakgrunn av at området er registrert som naturtype svært viktig (verdi A), 
omfattes søknaden av «Forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover» § 3, 
vedlegg II bokstav b, uavhengig av størrelsen på omsøkt areal til nydyrking, jf. vedlegg III 
bokstav d).  
 
Vi minner om Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 
2009 som omhandler blant annet sentrale miljørettslige prinsipper for offentlig 
beslutningstaking som skal legges til grunn også for beslutninger etter annet lovverk. Det må 
derfor som en del av saksbehandlingen redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8-12 er 
vurdert og fulgt opp. I henhold til § 7 i forskrift om nydyrking skal søknad om nydyrking følges 
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av en plan for grøfting. Det er ikke krysset av for at en slik plan er vedlagt denne søknaden. Søker 
har bemerket at området er «selvdrenerende». Kommunen bør vurdere behovet for drenering på 
det omsøkte arealet. Vi anbefaler kommunen å etterspørre plan for grøfting før endelig behandling 
av søknaden. Søknaden må også vurderes etter landskapsmessige forhold.  
 
Det omsøkte arealet ligger i en klimasone som er godt egna for produksjon av matkorn. Sett i 
et landbruksmessig perspektiv ville nydyrking av omsøkt areal derfor styrke driftsgrunnlaget 
for gården/driftsenheten. 
 
Etter vår vurdering vil denne saken ha vesentlige konsekvenser for nasjonale og regionale 
miljøinteresser tilknyttet våre ansvarsområder. På denne bakgrunn mener vi at de 
miljømessige ulempene ved å nydyrke arealet er større enn de landbruksmessige fordelene. Vi 
fraråder derfor at planen for nydyrking godkjennes. 
 
Vi forutsetter at ovennevnte forhold og eventuelle lokale miljøinteresser i tilstrekkelig grad 
blir vurdert og ivaretatt. 
 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at arealet vurderes brukt til økologisk kompensasjon som 
følge av planene om ny E16 og Ringeriksbanen. Dersom dette blir aktuelt, vil det gi grunneier 
muligheter for økonomisk kompensasjon/godtgjøring. 
 
Vi ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. 
   
   
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Otto Galleberg 
fagsjef 
 
 

  Janne Fossum 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
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+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Gnr 42 bnr 8 - Ringerike kommune - nydyrking - Uttalelse om
kulturminner

Det vises til brev datert 27.04.2017 angående forespørsel om uttalelse til søknad om nydyrking på
gnr/bnr 42/8 i Ringerike kommune. Søknaden gjelder nydyrking av om lag 50 dekar.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
Vi har ikke opplysninger om atuomatisk fredete kulturminner i området som ønskes oppdyrket.
Registreringene av automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av
økonomisk kartverk, er ofte mangelfulle. Vi har derfor ikke kunnskapsgrunnlag nok til å uttale oss til
søknaden. Det er i forbindelse med tidligere nydyrkningstiltak registrert automatisk fredete kullgroper
øst for planområdet. Det er gitt tillatelse til å fjerne disse i forbindelse med oppdyrking. Vi anser
potensialet for at det finnes automatisk fredete kulturminner i området som nå søkes oppdyrket som
tilstrekkelig høyt til at vi ønsker å foreta en registrering av dette området.

Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og
større private tiltak. Nydyrking av arealer på over 15 dekar regnes som større private tiltak jf.
Rundskriv T-2/99, Undersøkelsesplikt og kostnadsdekning ved nydyrkingstiltak. Utgifer til registrering
av arealer som overskrider 15 dekar skal dekkes av tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 10.

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til 40
timer. Øvre økonomiske ramme for det arkeologiske arbeidet vil være på kr. 51802,-. Se vedlagte
budsjett for detaljer rundt kostnader.

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet i forhold til kulturminnelovens §8, 1.
ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende kulturminner av vanlig
forekommende type, jamfør brev fra Miljøverndepartementet av 16.02.2015. Dersom det blir aktuelt å
benytte seg av dette i forbindelse med nydyrkingen vil vi ta kontakt under registreringen for å avgjøre
om eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Dette skal skje innenfor
gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til etterarbeid.
Kulturminnene vil da bli frigitt uten videre vilkår ved senere offentlig høring. For videre informasjon
om prosjekt for utvidet myndighet, se;

Ringerike kommune

Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato:  14.06.2017  Vår referanse:  2017/13487 - 2 Vår saksbehandler:
Deres dato:  27.04.2017  Deres referanse:  17/1268-2 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN



Side 2 av 2
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Dersom kommunen anser det som aktuelt å godkjenne søknaden om nydyrking ber vi om utvidet
høringsfrist til 27.08.2017 i forhold til automatisk fredete kulturminner. Vi må ha tilbakemelding fra
kommunen om dette aksepteres. Fylkeskommunen har anledning til å søke Riksantikvaren om utvidet
høringsfrist dersom kommunen ikke aksepterer vårt forslag. Det er da opp til Riksantikvaren å avgjøre
om fylkeskommunen får utvidet høringsfrist.

Vi ber også om at aksept av vårt budsjett sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til:
postmottak@bfk.no

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Vedlegg:
1 Budsjett Sandsæter

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
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Grunneiere og høringsinstanser etter liste

Melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk kompensasjon
for Ringeriksbanen / E16

Ringeriksbanen og ny E16 som planlegges bygd mellom Sandvika/ Høgkastet og
Hønefoss skjærer gjennom et r ikt kultur - og naturlandskap. Sammen med valget av
Helgelandsmolinjen for delstrekning 4 av prosjektet, bestemte
Samferdselsdepartementet at det skal «legges vekt på å finne relevante avbøtende og
kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, fl omsikring og
jordvern/jordbruk». Kompenserende tiltak for naturmangfold (økologisk
kompensasjon) vil erstatte tapte naturverdier. Erstatningsarealene sikres gjennom
en verneplan. Fylkesmannen melder nå oppstart av verneprosess for mulige
erstatningsarealer . Omfanget av økologisk kompensasjon, herunder hvor store
arealer som skal vernes, vil bli besluttet av regjeringen. Arealene det nå meldes
oppstart for er aktuelle å utrede for vern som erstatningsareal. Vi ønsker
synspunkter fra grunneiere, organisasjone r og andre interesserte. Det vil bli holdt et
åpent møte om dette tirsdag, 9. januar 2018 på General hotell, Helgelandsmoen, kl.
18. Vi ønsker alle velkommen.

BAKGRUNN

Regjeringen vedtok i august 2015 å bygge Ringeriksbanen og ny E16 mellom Sandvika og
Hønefoss. Tiltakshaver er Fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 (Fellesprosjektet).
Traseen med en fire felts motorvei og to spors jernbane beslaglegger et rundt 130 meter bredt
belte i et landskap med store verdier knyttet t il blant annet bebyggelse, natur, jordbruk og
kulturminner. Da traseen ble vedtatt, ble det bestemt at det skal «legges vekt på å finne
relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring
og jordvern/jordbruk», jfr. b rev fra Samferdselsdepartementet 28.4.16. Kompenserende tiltak
vil være sikring av nye arealer gjennom vern (erstatningsarealer).

Om verneprosessen
En verneprosess med hjemmel i lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal
legge til rette for medv irkning. Den starter med en kunngjøring om oppstart av
verneprosess («oppstartsmelding», dette brevet) som viser en oversikt over de områdene
som kan være aktuelle for vern. Alle kan komme med innspill til oppstartsmeldingen.
Fylkesmannen behandler innkomn e innspill, som blir en del av grunnlaget for et forslag til
verneplan. En verneplan har konkrete forslag til avgrensing og vernebestemmelser og kan
inneholder ulike alternativer til vern. Den sendes på høring til alle berørte grunneiere og
relevante parte r. Merknadene til høringen blir vurdert før Fylkesmannen sender sitt
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endelige forslag til verneplan til Miljødirektoratet. Saken behandles så i Miljødirektoratet
og Klima - og miljødepartementet, før den behandles i regjering og vedtas ved kongelig
resolusj on.

Arealene det nå meldes oppstart for baserer seg på naturfaglige kartlegginger og metodisk
arbeid gjort i 20161. For å sikre god nok kunnskap om mulige erstatningsarealer har
kartleggingen omfattet mange forskjellige typer natur og områder. Siden da h ar noen
arealer blitt tatt ut fra den opprinnelige kartleggingslisten av hensyn til jordvern. Trolig vil
ikke alle arealene som det nå meldes oppstart på inngå i høringsforslaget til verneplanen
som utarbeides i løpet av senvinter/ våren. Dialogmøter med g runneiere i de aktuelle
områdene er påbegynt, men det er ikke gjennomført møter med alle ennå. Samtidig pågår
arbeidet med å avklare tapet av natur og behovet for kompensasjon fra Fellesprosjektets
side. Det er derfor usikkert hvor stort areal og hvilke ko nkrete områder det er aktuelt å
verne. Klima - og miljødepartementet har gitt oppdrag om å starte verneprosessen for
aktuelle områder nå, for å unngå å forsinke arbeidet med reguleringsplanen for vei/bane.

Forhold mellom verneprosess og planprosessen for Ringeriksbanen/ E16
Fellesprosjektet utarbeider en kompensasjonsplan som bidrar til kunnskapsgrunnlaget for
verneprosessen, og den skal sendes på høring sammen med reguleringsplanen våren 2018.
Klima - og miljødepartementet har bestemt at grenseendring av naturreservatet Synneren og
nytt vern som følge av økologisk kompensasjon skal kunne sluttbehandles samtidig med
reguleringsplanen. Derfor må verneplanprosessen følge planprosessen til Ringeriksbanen/
E16 slik at et samtidig vedtak av reguleringsplan og en delig verneplan er mulig. Forslag til
verneplan som Fylkesmannen utarbeider vil så langt som mulig bygge på
kompensasjonsplanens faglige grunnlag. Videre må det tas forbehold om at det kan komme
nye arealer til i verneplanarbeidet, dersom det viser seg at de foreliggende arealer ikke
møter kravene for økologisk kompensasjon. Nye arealer vil i så fall måtte finnes lengre
unna enn det som er vurdert per i dag. Hvis det er behov for flere arealer til vern må det
sendes ny oppstartsmelding for disse arealene, j f. naturmangfoldloven § 42.

GRUNNLAGET FOR VERN

Hva er økologisk kompensasjon?
Kompenserende tiltak for naturmangfold (økologisk kompensasjon) skal fysisk erstatte tap
av verdifull natur. Økologisk kompensasjon er siste utvei for å motvirke gjenværende
negativ påvirkning fra naturinngrep etter at man har gjort det som er mulig for å unngå,
avbøte og restaurere påvirkete naturområder. Kompensasjon omfatter vanligvis vern av
nye arealer eller nydanning av verdifulle naturtyper. Økologisk kompensasjon er r elativt
nytt i Norge.

Kompensasjonsplan
Tiltakshaver, altså Fellesprosjektet Ringeriksbanen/ E16, har ansvar for å utarbeide en
kompensasjonsplan. Denne kompensasjonsplanen tar utgangspunkt i prosjektets
konsekvensutredning som redegjør for hvilke konsek venser samferdselsprosjektet har
generelt og for de utvalgte naturverdiene langs traseen. Tap av naturverdier som ikke kan

1 Arbeidet ble oppsummert og offentligjort som FRE rapport FRE - 00 - A - 25370 «Potensielle arealer for
økologisk kompensasjon» og kan lastes ned fra Bane NORs prosjektside .
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forhindres må kompenseres fysisk gjennom vern av egnede erstatningsarealer. Der det er
ikke verdifull natur fra før kan reetablering eller nydanning av, for eksempel, ny våtmark,
være aktuelt. Det rettes spesielt oppmerksomhet mot konsekvensene av tiltaket for
landskapsøkologien, det vil si hvordan et slikt inngrep påvirker økologiske sammenhenger
og funksjoner utover de arealene som bl ir direkte bygd ned av prosjektet. Siden
samferdselstiltaket er lagt i en helt ny trasé er det viktig å vurdere dens påvirkning i et
større landskapsrom for å sikre at barrierevirkninger kan bli minimert og kompensert. Når
Fellesprosjektets kompensasjonspl an er kommet lenger, vil det være tydeligere hvordan
samferdselstiltaket vil påvirke verdifull natur, og hva som konkret må til for å kompensere
for dette.

Viktige naturverdier som påvirkes av Ringeriksbanen
Våtmark og elveslette : Storelva består av et o pprinnelig meandrerende elveløp og et aktivt
elvedelta som i liten grad er påvirket av tekniske inngrep. Elveslettelandskapet til Storelva
er unikt for Sør - Norge med store intakte kroksjøer i ulike suksesjonsstadier og et relativt
intakt utløpsdelta. Natur typen kroksjø, meandere og flomløp er naturtyper klassifisert som
sterkt truet på rødlista for naturtyper. I tillegg er området levested for en rekke sjeldne
plante - og dyrearter.

Naturreservater og Ramsar områder: Det er opprettet fem våtmarksreservater i Nordre
Tyrifjorden våtmarkssystem, og disse ble i 1996 innmeldt til Ramsarkonvensjonen og
godkjent som internasjonalt viktig våtmarksområde. Videre er det foreslått utvidelse og
sammenbinding av reservatene ved vern av Storelva og Nordre Tyrifjorden. Ve d Kroksund
er det et område med viktig funksjon for overvintrende vannfugl og verdi for både
hekkende vannfugl og rastende fugl på høst - og vårtrekket. Traseen for vei og bane skjærer
gjennom begge disse våtmarksområdene.

Kalknatur og truede arter: Langs traseen for vei og bane er det i tillegg til våtmark store
verdier knyttet til blant annet kalknatur og truede arter av planter og dyr. I arbeidet med
økologisk kompensasjon har det derfor vært viktig å kartlegge og vurdere naturtyper og
arter, og påvirkni ng på disse verdiene vil også bli vurdert for kompensasjon.

VURDERING AV POTENSIELLE KOMPENSASJONSAREALER

De fleste av arealene det nå meldes oppstart for ligger på Storelvas elveslette i tilknytning til
allerede vernede eller foreslått vernede områder . De består av våtmarksområder og kantsoner
med ulike typer skog langs Storelva og dens kroksjøer og evjer, samt Loreåsen ved
Steinsvika. I denne oppstartsmeldingen er det tatt med noe dyrka mark med tanke på mulig
restaurering med dammer og eventuelt beit edyr.

Denne oppstartsmeldingen omfatter ikke alle arealene som ble kartlagt i 2016. En del av
de større områdene med fulldyrka mark er tatt ut for å redusere konflikten med jordvern.
Dette gjelder dyrka mark på Odden, Gomserud, Mælingen vest og øst, Frok øya og
Averøya. Flere områder kan bli tatt ut av verneplanen helt eller delvis når forslag til
verneplan sendes på høring.

Vedlagte kart viser hvilke arealer det meldes oppstart av verneplan for. Områdenummer
er hentet fra kartleggingsrapporten til Felle sprosjektet.
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Liste over arealer:
2 Sandbakken (15 daa) Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas graving
3 Odden I (64 daa) Skog inntil Synneren naturreservat
4 Odden II (7 daa) Smal kantsone mot Synneren
5 Hengslet (44 daa) Dyrket mark ved innløpet til Sy nneren
6 Indre Synneren (12 daa) Flomutsatt oppdyrket mark
8 Mælingen sør (58 daa) Løvdominert skog med viktige naturverdier
9 Mælingen vest (2 daa) Smal kantsone mot Synneren
10 Mælingen øst (4 daa) Smal kantsone mot Storelvas elvesving
11 Prestmoskrenten (33 daa) Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas graving
12 Busund (122 daa) Våtmark og elvenær skog ved Storelva
13a Busund sandtak (41 daa) Viktige verdier knyttet til insektliv
13b Busund nord (53 daa) Verdifull gammel skog
14 Sandsetertjern (7 daa) Tjern, våtma rk omgitt av dyrka mark
15 Juveren vest (37 daa) Dyrka mark
17 Lamoen øst (34 daa) Skog nær Motjern i Lamyra naturreservat
18 Berger - Bergerhaugen (96 daa) Verdifull kalkskog
19 Mosmyra (111 daa) Rik myr, gjengrodd kroksjø
20 Helgelandsmoen (833 daa) Skog og våtmark (b are deler av arealet er aktuelt)
21 Domholtevja nord (63 daa) Våtmark, evje
22 Helvetesmyra (100 daa) Rik sumpskog, gjengrodd elvesving
23 Domholtevja sør (15 daa) Våtmark og flomutsatt eng
26 Mælingen sørøst (10 daa) Dyrket mark
27 Loreåsen (144 daa) Kalksko g

Verneform
For å kompensere for tap av verdifulle areal og oppsplitting av våtmarksområdene foreslås
det å verne nye områder. Noen av disse er våtmarksarealer med viktige naturverdier. Andre
er kantsoner eller arealer som sikrer trekk - og ferdselsruter og skaper buffer og beskyttelse
mot vei/bane eller mot andre områder med forstyrrelser. Disse arealene er ikke
nødvendigvis våtmark, men de er med på å binde sammen våtmarksarealer og øke
variasjonen og dermed sikre et rikere biologisk mangfold. I noen av områdene kan det
være aktuelt å skape ny våtmark ved for eksempel å lage dammer eller evjer.

Det er trolig naturreservat som er den mest aktuelle verneformen. I et naturreservat er hele
økosystemet med plante - og dyreliv fredet. Det vil være forbud mot f or eksempel
motorferdsel, hogst og nye inngrep i området. Vedlikehold av eksisterende bygninger eller
anlegg er normalt tillatt. Bruk av området til beite eller friluftsliv er tillatt. Naturreservat er
den strengeste verneformen vi har. Andre aktuelle vern eformer kan være
biotopvernområde som kan brukes for å sikre leveområdet for en eller flere bestemte arter,
eller landskapsvernområde som skal sikre landskapet. Begge er en noe mildere verneform
som i så fall kan medføre behov for vern av større arealer fo r å sikre stor nok effekt.
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PROSESSEN VIDERE

Merknader til oppstartsmeldingen og invitasjon til åpent møte
Vi vil gjerne ha synspunkter på oppstartsmeldingen. Det kan være merknader til
avgrensning eller opplysninger om bruk og interesser innenfor vur deringsområdet. Hvem
som helst kan komme med merknader. I forbindelse med oppstart av verneplanarbeidet
inviterer vi til et åpent møte tirsdag den 9. januar 2018 , kl 18, på General hotell,
Helgelandsmoen, hvor alle interesserte er velkommen.

Fristen for m erknader er 15. januar 2018 .

Merknader sendes Fylkesmannen pr post eller e - post.
Postadresse: Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen
E - post: fmbupost@fylkesmannen.no

Utarbeidelse av forslag til verneplan
Prosessen følger vanlig prosess for verneplan som beskrevet innledningsvis. Fylkesmannen
vil gjennomgå alle innspill som kommer til oppstartsmeldingen (dette brevet) og utarbeider
et konkret verneforslag med utkast til vernebestemmelser og grenser. Høringen av dette
konkrete verneforslag et vil bli sendt ut til alle berørte parter samtidig med høring på
reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 våren 2018.

Mer informasjon finner du på Fylkesmannens nettside: www.fylkesmannen.no/buskerud
(Høringer/ Kunngjøringer)

Har dere spørsmål så ta kontakt med Miriam Geitz (fmbumge@fylkesmannen.no, tlf 32 26 67
34) eller Eldfrid Engen (fmbueen@fylkesmannen.no, tlf 32 26 68 09).

Med hilsen

Gunhild Dalaker Tuseth
avdelings direktør

Miriam Geit z

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM

Vedlegg
1 Oversiktskart oppstartsmelding ØK
2 adresseliste_oppstartsme lding
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RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/6163-27   Arkiv: GNR 270/9  

 

 

Konsesjon på Nikkelverket på Nakkerud Gnr/bnr 270/9 
 

Forslag til vedtak: 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Stiftelsen Ringerikes 
Nikkelverk for kjøp av eiendommen gnr.270 bnr. 9 i Ringerike kommune på følgende 
vilkår: 
1. Det skal utarbeides skjøtselsplan som tar hensyn til naturmiljø herunder 
forurensningsfare, kulturminner og landbruksverdiene på eiendommen. 
 

 

 

  

 

Sammendrag 

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk søker om konsesjon for erverv av eiendommen gnr/bnr 
270/9, Nikkelverket på Nakkerud.Stiftelsen er opprettet med det formål om å erverve 
eiendommen, og bevare og fremheve kulturminnene som er på eiendommen. 
Eiendommen skal benyttes til å utvikle et bergverksmuseum. 
 
Det er på eiendommen store kulturminneverdier. For å ivareta disse på en god måte 
settes det vilkår om skjøtselsplan for eiendommen. 
Konsesjonsloven skal ivareta landbrukets interesser opp mot annen bruk av arealene. 
Som konsesjonsmyndighet ansvarliggjøres ikke kommunen for andre forhold som for 
eksempel kartlegging eller opprydding av eventuell forurensning ved å gi konsesjon. 
Dette er en juridisk vurdering som bekreftes av Nærings- og fiskeridepartementet 
(NFD). 
Rådmannen velger å fremme saken til ny behandling i HMA selv om vi ikke har mottatt 
svar fra NFD innen jul. NFD har gitt muntlig tilbakemelding om at svar ikke vil bli gitt før 
seinere. 
 
Rådmannen anbefaler at det gis konsesjon til Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk for kjøp av 
eiendommen gnr/bnr 270/90. 
 

Beskrivelse av saken 

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk søker om konsesjon på erverv av eiendommen gnr/bnr 
270/9. Konsesjonseiendommen har i følge Gårdskart et totalareal på 346 dekar, hvorav 



- 

2,9 dekar fulldyrka mark og innmarksbeite og 287 dekar produktiv skog, hvorav 91 
dekar skog med høy bonitet, 165,5 dekar med middels bonitet og 30,3 dekar lav bonitet. 
I tillegg er det 42,8 dekar jorddekt fastmark.  
 
Det er på eiendommen store kulturminneverdier i form av rester etter bergverksdrift og 
utvinning av nikkel på slutten av 1800-tallet, derav navnet Nikkelverket. Det har vært 
drevet gruvedrift fra ca.1675 og fram til ut på 1900-tallet. 
 
Eiendommen er bebygd, hvorav 7 festekontrakter på bolig og fritidsbebyggelse. 
 
Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk er opprettet med det formål å erverve eiendommen 
gnr/bnr 270/9 for å bevare og få frem i dagen kulturminnene som er på eiendommen. 
Sitat fra søknad: «Eiendommen skal benyttes til å utvikle et bergverksmuseum som 
gjenskaper gruvemiljøet fra nikkelverkets storhetstid i siste halvdel av 1800-tallet, med 
varierende tilleggs-utstillinger, aktiviteter og salg av egne eller andres produkter. Stiftelsen 
skal fortsette dagens drift ved å feste ut boligtomter, og drive skogen på eiendommen på en 
skogbruksmessig god måte.» 
Tilliggende rettigheter og forpliktelser skal følge eiendommen ved overdragelse.  
 
Kjøpesum er oppgitt å være på kr. 350 000,-. 
 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til landbruks-natur- og 
friluftsområde(LNF-område). Arealdelen er under revisjon. 
 
I brev fra Buskerud fylkeskommune til Statsskog datert 04.06.2015 i forbindelse med 
vurdering av verneverdi, har fylkeskommunen uttalt at Nikkelverket på Nakkerud er et 
kulturmiljø med høy verneverdi. 
 
Ordinært skogbruk kan trolig kun drives i randsonen av eiendommen. Det øvrige 
området bør drives med uttak av enkelte trær for en skånsom ivaretakelse av 
kulturminnene. Ved å sette vilkår om skjøtselsplan vil man sikre at kulturminnene blir 
ivaretatt på en god måte. Det forutsetter derfor at det lages skjøtselsplan som tar hensyn 
til landbruks- og kulturminneverdiene på eiendommen, før større tiltak settes i gang, 
slik som f. eks. hogst. 
 
Det er opplyst i kjøpekontrakten at kjøper er gjort kjent med at det ligger forurensede 
masser på eiendommen. Risiko for avrenning fra de forurensede massene er vurdert 
som lav så lenge massene får ligge i ro. Regelverket som gjelder Ringerike Nikkelverk er 
ikke klart slik det er kommet fram i samtale med jurist i NFD. Generell håndtering av 
forurensingen fra slike gruver er at Miljødirektoratet avdekker eventuelle 
forurensninger. Rapport om forurensning går så til Direktoratet for mineralforvaltning 
som utarbeider en plan for håndtering av forurensningen. Planen går så til NFD som 
godkjenner planen og bevilger penger til tiltaket. Direktoratet for mineralforvaltning 
utfører arbeide i henhold til godkjent plan. Lovverket gjelder i hovedsak på områder 
staten eier. Statskog SF er i denne sammenheng ikke å regne som statens grunn.  
 
Ringerike Nikkelverk står ikke oppført i listene til Direktoratet for mineralforvaltning 
for tiltak. Det skal skyldes at forurensningsfaren fra Ringerike Nikkelverk anses som 
liten. 



- 

 
08.12.17 ble det avholdt møte med ordfører, rådmann og representanter for stiftelsen. 
Det ble avklart at konsesjonssaken skulle fremmes politisk om det ikke ble gitt svar på 
henvendelsen som er sendt Nærings- og fiskeridepartement innen jul.  
 
NFD ble stilt spørsmål spesielt om forurensningsansvaret for Ringerike Nikkelverk. 
Spørsmålene ble sendt Direktoratet for mineralforvaltning 03.04.17. De videresendte 
spørsmålene til NFD den 02.05.17. Siden har kommunen purret departementet på svar 
den 20.06., 12.10, og 12.12.17.  Skriftlig svar er ikke mottatt. Muntlig ble det den 
20.12.17. underrettet om at svar ikke ville komme før seinere. 
 

 

Forholdet til overordnede planer 

Buskerud fylkeskommune har arbeidet med regional plan for kulturminnevern i 
Buskerud med formål å ta vare på de viktigste kulturmiljøene i fylket. Nikkelverket er en 
del av denne planen. Med bakgrunn i Buskerud fylkeskommunes arbeid med regional 
plan for kulturminnevern har Ringerike kommune i forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel forslag om å legge en hensynssone på området med 
kulturminner med hensikt å ivareta disse. 
 

 

Juridiske forhold  

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28.11.2003 med etterfølgende 
endringer ligger under Landbruks- og matdepartementet. Denne loven skal ivareta 
landbruket på følgende punkter, jfr. formålet i loven; 

1. framtidige generasjoners behov 
2. landbruksnæringen 
3. behovet for utbyggingsgrunn 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. hensynet til bosettingen 

 
Lovverket skal ivareta at landbruksinteressene for nåværende og framtidige 
generasjoner, samt bosetting og andre brukeres interesser. Kommunen er satt til å 
forvalte dette lovverket. Som forvalter av lovverket binnes ikke kommunen opp i et 
ansvarsforhold som konsesjonsobjektet blir pålagt i ettertid. Ansvarsforholdet følger 
eier av eiendommen.   
 
I kjøpekontrakten påtar kjøper seg ansvaret for eventuelle krav om undersøkelser og 
tiltak på grunn av forurensing. Punkt 8 i kjøpekontrakten sier bl.a; «Kjøper overtar på 
Overtakelsestidspunktet det fulle ansvar for forurensning, inkludert f.eks pålegg om 
undersøkelse eller tiltak». Dette ansvar kan ikke overføres til kommunen som 
konsesjonsmyndighet om dette ikke kan ivaretas av eier. Denne juridiske vurderingen er 
gjort av jurist i NFD. 
 
Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. 
Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. 
Et vedtak etter konsesjonsloven er et enkeltvedtak som kan påklages etter 
forvaltningsloven med tre ukers frist. 
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Kommunen kan sette vilkår for konsesjon for å ivareta hensynet til de formålene loven 
skal fremme, herunder hensyn til miljøet, allmenne naturverninteresser og 
friluftsinteresser. 
Når det etter annen lov enn kulturminneloven treffes vedtak som påvirker 
kulturminneressurser skal det legges vekt på kulturminnelovens formål, herunder vern 
av kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon. 
 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak 12/17, arkivsaksnr. 16/5274, Innbyggerinitiativ Nikkelverket ble behandlet av 
kommunestyret 02.02.2017. Vedtak i Kommunestyret 02.02.2017: 
Kommunestyret viser til innbyggerforslag fra initiativtaker Kaare Fleten angående 
Nikkelverket, gnr/bnr 270/9. 
1. Innbyggerforslaget tas til orientering. 
2. Forslagets pkt. 1 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i konsesjonsloven 
for å nekte behandling av konsesjonssøknader på eiendommen. 
3. Forslagets pkt. 2 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel for at kommunen 
kan nekte mutingsrett på eiendommen. Undersøkelsesrett og utvinningsrett må ivaretas av 
rett myndighet. 
Ringerike kommunestyre er opptatt av at området der Nikkelverket på Tyristrand nå, blir 
ivaretatt som kulturminner, samt at det blir gjort tiltak for å fjerne forurensingen som 
Nikkelverket har ført til. Rådmannen bes i løpet av 2017 fremme en sak med forslag til 
strategi for å få til dette. 
4. Saksfremlegg oversendes MHA til behandling den 06.03.17. Med begrunnelse om at det er 
kommet nye opplysninger i saken trekkes saken før behandling. Administrasjonen får i 
oppgave å utrede ansvaret for eventuell forurensing. Skriftlig henvendelse er gjort til NFD. 
Det er så langt bare mottatt muntlige svar derfra.  
 
Rådmannens vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved 
konsesjonsbehandling av landbrukseiendommer. Disse er: 
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og 
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
1. Prisen 
Kjøpesummen er oppgitt å være kr. 350 000,-. Dette tilsvarer kr. 1011,- pr. dekar for 
eiendommen samlet. Eiendommen består i hovedsak av noe skog med betydelig andel 
kulturminner. Akseptabel pris for produktiv skog ligger i hovedsak mellom 1000,- og 
2000 kr/daa, avhengig av bonitet. Med bakgrunn i konsesjonseiendommens 
beskaffenhet, der det kun vil være mulig å drive ordinær skogsdrift i randsonen av 
eiendommen på grunn av kulturminnene, mener vi prisen er innenfor hva som er 
akseptabelt. 
 
2. Hensyn til bosetting i området 
Bosettingen i området vil ikke endres. 
 



- 

3. Driftsmessig løsning 
Ervervet gir en driftsmessig akseptabel løsning, da store deler av eiendommen består av 
kulturminner og vil bli ivaretatt gjennom stiftelsen. 
 
4. Søkers skikkethet 
Søker er en stiftelse, og det er ikke oppgitt om noen av medlemmene har teoretisk eller 
praktisk erfaring fra drift av landbrukseiendom. Kommunen har kunnskap om at flere i 
stiftelsens ledelse er eier av landbrukseiendom i dag. Eiendommen har imidlertid 
begrensede jordbruksressurser, og bortleie av jorda vil kunne sikre en forsvarlig drift av 
denne. Skogen vil også kunne drives på en forsvarlig måte ved hjelp av råd og veiledning 
fra skogfaglig instans. 
 
5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 
Eiendommen det søkes konsesjon om består av skogsmark med kulturmiljø. Skog vil bli 
drevet på tradisjonelt vis i randsonen, og med vilkår om skjøtselsplan som tar hensyn til 
kulturmiljøet. 
Et jordbruksmessig kulturlandskap finnes ikke på eiendommen i dag. 
Ervervet vil bidra til en god ressursforvaltning. Konsesjonseiendommen består i 
hovedsak av kulturminner. Gjennom skjøtselsplan og Norsk PEFC Skogstandard vil 
kulturmiljøet bli ivaretatt. Det forutsettes at eiendommen og anlegget drives etter 
kulturminnemyndighetenes retningslinjer. Overdragelsen vurderes derfor å ivareta 
hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet på en tilfredsstillende 
måte. 
 

Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at det gis konsesjon til Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk for kjøp av 
eiendommen gnr/bnr 270/9 med vilkår om utarbeidelse av skjøtselsplan. 
 

 

Vedlegg 

 

1. Søknad om konsesjon, datert 28.11.2016. 
2. Kjøpekontrakt, datert 28.4.2016. 
3. Stiftelsesdokument, datert 21.10.2016. 
4. Registerutskrift fra enhetsregisteret, datert 27.1.2017 
5. Vedtak om nyregistrering fra stiftelsestilsynet, datert 26.1.2017 
6. Kart 
7. Brev fra Buskerud fylkeskommune til Statskog, datert 4.6.2015 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.12.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 
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saksbehandler: Eiliv Kornkveen 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/6163-2   Arkiv: GNR 270/9  

 

Konsesjon på gnr/bnr 270/9 - Nikkelverket på Nakkerud  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Stiftelsen Ringerikes 

Nikkelverk for kjøp av eiendommen gnr.270 bnr. 9 i Ringerike kommune på følgende vilkår:  

 

1. Det skal utarbeides skjøtselsplan som tar hensyn til landbruks- og kulturminneverdiene 

på eiendommen. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk søker om konsesjon for erverv av eiendommen gnr/bnr 

270/9, Nikkelverket på Nakkerud.   

 

Stiftelsen er opprettet med det formål om å erverve eiendommen, og bevare og få frem 

kulturminnene som er på eiendommen. Eiendommen skal benyttes til å utvikle et 

bergverksmuseum.  

 

Det er på eiendommen store kulturminneverdier. For å ivareta disse på en god måte settes det 

vilkår om skjøtselsplan for eiendommen.  

 

Rådmannen anbefaler at det gis konsesjon til Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk for kjøp av 

eiendommen gnr/bnr 270/90. 

 

Beskrivelse av saken 

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk søker om konsesjon på erverv av eiendommen gnr/bnr 

270/9. Konsesjonseiendommen har i følge Gårdskart et totalareal på 346 dekar, hvorav 2,9 

dekar fulldyrka mark og innmarksbeite og 287 dekar produktiv skog, hvorav 91 dekar skog 

med høy bonitet, 165,5 dekar med middels bonitet og 30,3 dekar lav bonitet. I tillegg er det 

42,8 dekar jorddekt fastmark. Det er på eiendommen store kulturminneverdier i form av 



rester etter bergverksdrift og utvinning av nikkel på slutten av 1800-tallet, derav navnet 

Nikkelverket. Det har vært drevet gruvedrift fra ca.1675 og fram til ut på 1900-tallet.  

  

Eiendommen er bebygd, hvorav 7 festekontrakter på bolig og fritidsbebyggelse. 
 

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk er opprettet med det formål å erverve eiendommen gnr/bnr 

270/9 for å bevare og få frem i dagen kulturminnene som er på eiendommen. Sitat fra søknad: 

«Eiendommen skal benyttes til å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet 

fra nikkelverkets storhetstid i siste halvdel av 1800-tallet, med varierende tilleggs-

utstillinger, aktiviteter og salg av egne eller andres produkter. Stiftelsen skal fortsette 

dagens drift ved å feste ut boligtomter, og drive skogen på eiendommen på en 

skogbruksmessig god måte.» 

 

Tilliggende rettigheter og forpliktelser skal følge eiendommen ved overdragelse. Kjøpesum er 

oppgitt å være på kr. 350 000,-. 

 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til landbruks-natur- og friluftsområde(LNF-

område). Arealdelen er under revisjon. 

 

I brev fra Buskerud fylkeskommune til Statsskog datert 04.06.2015 i forbindelse med 

vurdering av verneverdi, har fylkeskommunen uttalt at Nikkelverket på Nakkerud er et 

kulturmiljø med høy verneverdi.  

 

Ordinært skogbruk kan trolig kun drives i randsonen av eiendommen. Det øvrige området bør 

drives med uttak av enkelte trær for en skånsom ivaretakelse av kulturminnene. Ved å sette 

vilkår om skjøtselsplan vil man sikre at kulturminnene blir ivaretatt på en god måte. Det 

forutsetter derfor at det lages skjøtselsplan som tar hensyn til landbruks- og 

kulturminneverdiene på eiendommen, før større tiltak settes i gang, slik som f. eks. hogst.  

 

Det er opplyst i kjøpekontrakten at kjøper er gjort kjent med at det ligger forurensede masser 

med avrenning på eiendommen, i tillegg til at det er risiko for annen forurensning på 

eiendommen. Miljødirektoratet har tidligere sendt grunneier varsel om krav om kartlegging 

etter vannforskriften for den nedlagte gruvevirksomheten. I følge kjøpekontrakten overtar 

kjøper det fulle ansvar for forurensning, inkludert eventuelle pålegg om undersøkelse og/eller 

tiltak og utbedring. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Buskerud fylkeskommune har arbeidet med regional plan for kulturminnevern i Buskerud 

med formål å ta vare på de viktigste kulturmiljøene i fylket. Nikkelverket er en del av denne 

planen. Denne planen vil antagelig bli vedtatt våren 2017. 

 

Med bakgrunn i Buskerud fylkeskommunes arbeid med regional plan for kulturminnevern har 

Ringerike kommune i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel forslag om å 

legge en hensynssone på området med kulturminner med hensikt å ivareta disse.  

 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt.  

Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. 



 

Et vedtak etter konsesjonsloven er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven 

med tre ukers frist. 

 

Kommunen kan sette vilkår for konsesjon for å ivareta hensynet til de formålene loven skal 

fremme, herunder hensyn til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.  

 

Når det etter annen lov enn kulturminneloven treffes vedtak som påvirker 

kulturminneressurser skal det legges vekt på kulturminnelovens formål, herunder vern av 

kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak 12/17, arkivsaksnr. 16/5274, Innbyggerinitiativ Nikkelverket ble behandlet av 

kommunestyret 02.02.2017.  

 

Vedtak i Kommunestyret 02.02.2017: 

 

Kommunestyret viser til innbyggerforslag fra initiativtaker Kaare Fleten angående 

Nikkelverket, gnr/bnr 270/9.  

 

1. Innbyggerforslaget tas til orientering.  

2. Forslagets pkt. 1 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i konsesjonsloven 

for å nekte behandling av konsesjonssøknader på eiendommen.  

3. Forslagets pkt. 2 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel for at kommunen 

kan nekte mutingsrett på eiendommen. Undersøkelsesrett og utvinningsrett må ivaretas av 

rett myndighet.  

 

Ringerike kommunestyre er opptatt av at området der Nikkelverket på Tyristrand nå, blir 

ivaretatt som kulturminner, samt at det blir gjort tiltak for å fjerne forurensingen som 

Nikkelverket har ført til. Rådmannen bes i løpet av 2017 fremme en sak med forslag til 

strategi for å få til dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 

landbrukseiendommer. Disse er:  

 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og  

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

 

 

 

 
1. Prisen 

Kjøpesummen er oppgitt å være kr. 350 000,-. Dette tilsvarer kr. 1011,- pr. dekar for 

eiendommen samlet. Eiendommen består i hovedsak av noe skog med betydelig andel 



kulturminner. Akseptabel pris for produktiv skog ligger i hovedsak mellom 1000,- og 2000 

kr/daa, avhengig av bonitet. Med bakgrunn i konsesjonseiendommens beskaffenhet, der det 

kun vil være mulig å drive ordinær skogsdrift i randsonen av eiendommen på grunn av 

kulturminnene, mener vi prisen er innenfor hva som er akseptabelt.  

 

2. Hensyn til bosetting i området 

Bosettingen i området vil ikke endres.  

 

3. Driftsmessig løsning 

Ervervet gir en driftsmessig akseptabel løsning, da store deler av eiendommen består av 

kulturminner og vil bli ivaretatt gjennom stiftelsen.  

 

4. Søkers skikkethet 

Søker er en stiftelse, og det er ikke oppgitt om noen av medlemmene har teoretisk eller 

praktisk erfaring fra drift av landbrukseiendom. Eiendommen har imidlertid begrensede 

jordbruksressurser, og bortleie av jorda vil kunne sikre en forsvarlig drift av denne. Skogen 

vil også kunne drives på en forsvarlig måte ved hjelp av råd og veiledning fra skogfaglig 

instans.  

 

5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 

Eiendommen det søkes konsesjon om består av skogsmark med kulturmiljø. Skog vil bli 

drevet på tradisjonelt vis i randsonen, og med vilkår om skjøtselsplan som hensyntar 

kulturmiljøet.  

 

Et jordbruksmessig kulturlandskap finnes ikke på eiendommen i dag.  

 

Ervervet vil bidra til en god ressursforvaltning. Konsesjonseiendommen består i hovedsak av 

kulturminner. Gjennom skjøtselsplan og Norsk PEFC Skogstandard vil kulturmiljøet bli 

ivaretatt. Det forutsettes at eiendommen og anlegget drives etter kulturminnemyndighetenes 

retningslinjer. Overdragelsen vurderes derfor å ivareta hensynet til helhetlig ressursforvaltning 

og kulturlandskapet på en tilfredsstillende måte.  

 

Konklusjon 

Rådmannen anbefaler at det gis konsesjon til Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk for kjøp av 

eiendommen gnr/bnr 270/9 med vilkår om utarbeidelse av skjøtselsplan.  

 

 

Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon, datert 28.11.2016. 

2. Kjøpekontrakt, datert 28.4.2016. 

3. Stiftelsesdokument, datert 21.10.2016. 

4. Registerutskrift fra enhetsregisteret, datert 27.1.2017 

5. Vedtak om nyregistrering fra stiftelsestilsynet, datert 26.1.2017 

6. Kart 

7. Brev fra Buskerud fylkeskommune til Statsskog, datert 4.6.2015 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2017 



 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Ellen Hougsrud 

 



Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
etter konsesJonsloven av 28, november

Dette skjemaet er påbudt å bruke ved søknader
2003 nr.98
om konsesjon

Tøm skjema

Søknaden skal sendes tit kommunen der eiendommen

Fø¡ søknadrn fyllec Ut, bø¡ du undersøke om erveryet er konee aJonsfrltt, i¡ , rettlednlngen på slde 3 4og

Tll ordføreren ¡.. BipS.e.I*p.. F. gn+f,.+ç
(oen Kommunen der €lendommen ligger)

Søknad om konsesJon skal sendes til ordføreren i den kommunen eiendommen ligger innen llre uker etter at avtalen er inngâtt ellfikk rådighet over eiendommen. på side 3 skal du rcdøgjøre for forhold av betydning som ikke av svarene på de spørsmlfremgâr
lnneholder. Skjøte, kjøpekontrakt, leiekonkakt eller annen avtale samt takst skal legges ved i orlginal eller bekreftet avskrift i denslike dokumenter forellgger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan legges ved dersom slik plan foreligger.

Fødselsnr. (11 slffeQ

OrganiBasjonsnr. (9 sifl(

E. postadresse

arnold@nikkelverkct.com

Fødselsnr. (11 sltfeQ

OrganisasJonanr. (9 siffr

9660s6258

ff

Dokid:
1 61 1 1 282
(1 6t61 63-1 )
Søknad om konsesjon på ervery av
fast eiendom

IT
1

Søkerens nevn (slektsnavn, for- og mellomnavn)

Stift elsen Ringerikes Nikkelverk

2
Kolbjømrud Gård, Hauggata 30, 3533 Tyristrand

Adresse

3
Tel€fonnr. (8 slfi€r)

901 1 6690

4
Ov€rdragerens navn

Statskog sf

5
63, Sentrum,7801 Namsos

Adresse

6
eller r€ttighet€n(e)s botegnêlsB (navn, gnr., bnr., f€stenr. e.l.)Eiendommen(e)s

gnr.270,bnr.9

7
KJøpesum / lelesum pr. âr (v€d erv ellô¡ geve oppgl entâtt v€rdl)

kr. 350.000
Kår av 5-årllg verdl KJøpesum for løsøre

0

8
Kommune Fylke

I
Arealets støffelse

347 dekar
Arealets furdeling på dyrket ¡ord, produktiv skog og annet ar€al

skog og kulturminner i henhold til hensynsoner

t0

oppgl fordeling pá hogstklasse l-V bonlt€t og balansakvantum for produkflv skog
Hvls skogbruksplsn for€llggðr,

Beskrlvelae av nåvarende bebyggelse elendommenpâ hytle,(bollghus, lndustrldrlftsbygnlng, forretnlngsgârd, o.l.)
Bygning (gp€)

I
Grunnllato lm2 Byggeâr Antall etasJer leknisk tilstand (god, mlddels eller dârllg)

Bygning (type)

Festenummer 2

Grunnflate im, Byggeàr Antall otasjer T€knlsk tllstand (god, middels elter dårlig)

Eygnlng (type)

Festenummer 3

Grunnflats lm, Byggeâr Antall etesjêr Teknlsk tllstand (god, mlddete eller dârilg)

Bygning (typo)

Festenummer 4
Grunnflate im2 Byggeår Antall etasjer Teknlsk tllstånd (god, mlddels eller dârllg)

Bygning (type)

Festenummer 5

Grunnflate imt Byggeär Anlall etasJer Teknisk lilstand (god, middels eiler dårlig)

Bygning (type)

Festenummer 6

Grunnflate im, Byggeår Antall €tasjêr T€knisk tilstand (god, middels ell€r dârl¡g)

Bygnlng (typo)

7

Grunnflate I rnz Byggeár Antall etasJer Teknlsk tllstand (god, mlddels eller dàrllg)

11

Annen bebyggelse@
ôN
s

.:

6't
ô
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12

Rettlghoter som llgger til €iendommen eller som or avlalt i forbindelse med overdragelsen

1 3

Eler eller leler

fl. ¡ "
E ¡le¡

gøker€n, han¡ ekefelle Eller bam under 1g år annen fast el€ndom I kommunen?

I tllfelle hvilke?

1 4

El€r oller lelot

!,¡ a
E J Net

søk€ren, hans ektefelle eller bem und€¡ 1g âr fest êlendom I and16 kommun6r?

I tllfelle hvllke?

t5

Beskr¡y hvordan elendommen brukes idag (gjelder
Skogbruk

ervervet landbruksoiendom, bsskr¡v eiendommens drlff)

1 8

Erverve¡ens planer for bruk av elendommen

Speclelt for Jord. og skogbruksel€ndommer(landbrukselendommer)

1 7
ved eruerv ev tllleggsJord oppgr gnr. og bnr. på den erendommen søkeren øror frarøt

t8
Søkerens kvallfi kasjoner (toore{sk og/eller
To av søkerens sl¡tremedlemmer

ffaltisk erfarlng fra Jord- og skogbruk)
dríver jord- og shogbruk i kommunen

l9

5 ânnot leddfo¡dlJeg lkke skâl bosettê mog pâ el€ndommen, konseslonsloven

Vil søkercn forpllkte s€g Ul â bosette s€g
I mlnat 6 - fem - år sammenhengende?

pâ eiendommen innen I - elt - âr og selv bebo elendommen

E Jcgaøksr

! ¿a E ¡¡"r

20 E.la
E ruei

Har annênoverdragêr€n lEst eiendom kommunen som omfâttesikke AV ov€rdragelsen?

I titfelle hvllko? (oppgi gnr./bnr,/fnr. e,l.)

21

Er det flere søkere, b€B opplyst om aøkerne er glñe eller semboere

22. UnderEkrlft

Dato

28.1 1 .t6 < i ¿-¿

28,1 1 .1 6
Dalo

)

Undenslning om evgjørélsen bes s€ndt til
Statskog og kjøpers styreleder, Arnotd samme adtesse som kjøper. E-post: anrold@nil*elverket.com

Overslkt over vedlegg til søknaden
Kjøpekontrakt datert 28. I l. 1 6, Stiftelsesdokum€nt for Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk, Sty'eprotokoll datert 21 .1 0.1 6

@

o(\

ë

5

I

SkJemaet er tllgjengelig pä www.landbruksdirektoratêt.no und€r (SkJema) Spørsmâl om utfflling skal rettes lil kommunen.
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Eventuelle tllleggsopplysninger

Rettledning

Generelt om konscsJoneloven
< Erye¡v> er en felles betegnelse for alle måler man kan fâ en eiendom på, eksempelvis.gjennom kjøp, ary gave osv. Konsesjon er en tilla-

lìLijäläil,ffJ":""i"i T "v
eier av eiendommen karres erverver. oi;",0'.é"iãirorr!ã erer. etr.íi*.i,ñ.prkns erverv kan itt" iirgiy.".

bestemmer at alle erverv av fast eiendom, og stlftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år,gjort unntak i loven eller i fo¡skrifter fastsatt i medhotd av toven. õom "r"äìãj.; Jõ;i"
Er du usikk€r på om €rvervet utløser konsesjonspllkt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen, kan du henvende deg fll kommunender eiendommen ligger for å få svar.

tt.

ne

B. Kori om saksgangen
Kommunen har avgjørelsesmyndlghet i konsesjonseaker. Fylkesmannen/Landbrukscllrêktoratet er klageinstans,

Bestemmelser om overføring av myndighot festsett L desember 2003, er tilgjengelig på wwwlandbruksdirektoraret.no og:¿¿t¡¡¿ Jovlgle.na.

Før søk ndllng, må du betale et behandlingsgebyr, Gebyret bllr fastsatt og krevd inn av kommunen.Du skal du har overlaf konsesjonsfritt paiùníàu o¿ãísiett àlter sleltskap, og du søker konsesjon fordi du ikke skalbosette

@

fi
q

l:

c
o'¿t
ô
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C. Nærmere om utfylllng av søknad om konsesjon
Det er viktig at opplysningene i søknaden gis så fullstendig
saken behandles på riktlg fakflsk grunnlag,

Feltene I - 5
Bâde u ¡avn og adresse, ani e personer

l å: fi Ì, i 8'å, îH i ' Jï: l : å1 sisteret

Feltene 6.1 1
ârds- og bruksnumrner, må alle oppgis i felt 6. Gjelder s øknaden konsesjon på feste, skal festenummeret
Gjelder søknaden konsesjon pâ stiftelse eller overdragelse av andre rettlgheter over fast eiendom som
$ 3 i konsesjonsloven, skal rettlgheten beskrives (for éksempel grusrettigiet, utbyggingskontrakt o.l.).

Du trenger ikke fylle ut feft 7 dersom du har overtatt konsesjonsfritt pá grunn av odelsrett eller slektskap og du søker konsesjon fordi du ikkeskal bosette deg pâ elendommen,

ulike
g med

fieil i

Foreligger det skogbruksplan for eiendommen, bes oppgitt fordeling på hogstklasse l-V og bonitet, og balansekvantumet for den produktive
skogen.

lfelt in bdighus, kårbolig, hytte, driftsbygning, fonetningsbygg,indus le gis i-kvadratmetei og aniatt
"iã.íJr.

nurr opptysninger ombysni d if.eks. fra takst ovoieieÀã;;;j, oppsis dette.

Feltene 12 - 1 6
Følger andre r€ttlgheter med i overdragelsen, skal disse. oppgis i felt 12. Eksempler på slike rettigheter er beiterett (f.eks. i utmark),
strandrott' jakt- og flskerett, hugstrett, allmenningsreft, slåtterêtt o.l, Dersom du, din ektefelle ellei barn under 1 B år eier eller leier andre

I gård+ og bruksnummer på disse oppgis i henholdsvis felt 13 og 14. I felt 15 skal det
dag. For landbrukseiendommer skal det fremgå om eiendommen drives med

yse hva eiendommen skal brukes til. Eksempel på slik bruk kan være erverv til fritids-

Feltene 17 - 2l
Skal eiendommen du søker konsesjon på brukes som tilleggsjord til eiendom du eierJra Íør, mà duoppgi gârds- og bruksnummer på denneeiendommen, I felt 18 skal du opplyse om hvilken teoretisk utdannelse og praktlsk erfaring innen ¡ or+'o! õkìgbru¡ Ou nar,

Det trenger lkke å fllle ut felt 18 hvis du har overlatt eiendommen konsesjonsfritt pâ grunn av odels¡ett eller slektskap, og du søker konsesjonfordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.

íkke
unnen

GJelder søknaden en jord- eller skogbrukseiondom, skal det i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden vurderes om det ernødvendig med dellngssamtykke etter $ 12 i lov av 12. mal 1 995 nr. 23 om Jord (jordloven). I felt 20 má det áerfor opptyses om
overdrageren eier annen fast eiendom I kommunen enn den som nâ overdrãs. gr ¿et Rere som søker fonses¡on på samme
landbrukseiendom, mä det opplyses om søkerne er gifl, samboere eller partnere i felt 21.

Felt22
Både du som ery€rver og overdrageren må undertegne konsesjonssøknaden. For umyndige - personer under 1g år eller umyndiggjorte - måvergen undertegne. Advokater kan undertegne på vegne av partene dersom fullmakt fôrelilgei.

som mulig. Dette kan bl.a. bidra til â redusere saksbehandlingstiden og å sikre at

I
N

¿l

ï
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KJØPEKONTRAKT

Mellom

{
I
¡

Dokid:
16111283
(16/6163-1)
KjøPekontrakt

Statskog SF ("Selger")
Postboks 63, Sentrum

7801 Namsos
Org.nr 966 056 258

og

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk under stiftelse ("Kj øper")
v/ Arnold Rørholt

Kolbjørnrud Gard, Hauggata 30, 3533 Tyristrand
Org. nr. XXX XXX XXX

er det i dag inngått slik kjøpekontrakt (<Kontrakten>):

1 Eiendommen

Selger overdrar til Kjøper eiendommen gnr. 270bnr.9, inkludert festenummer I til og med 7.

i Ringerike kommune, i det følgende betegnet som "Eiendommen".

Eiendommen overdras fra Selger til Kjøper med tilliggende rettigheter og forpliktelser.

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk som Kjøper er opprettet med det formål å erverve Eiendommen
til Ringerikes Nikkelverk og bevare og fä frem i dagen kulturminnene som er på Eiendommen.
Eiendommen skal benyttes til å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøetîra
nikkelverkets storhetstid i siste halvdel av 180O-tallet, med variede tilleggs-utstillinger,
aktiviteter og salg av egne eller andres produkter. Stillelsen skal fortsette dagens drift ved å feste

ut boligtomter, og drive skogen på Eiendommen på en skogbruksmessig god måte.

,/f

t

we úr
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2 Kjøpesummen

Eiendommen selges til en pris av NOK 350 000,- (trehundreogfemtitusennorskekroner) totalt,
(<Kjøpesummen>).

3 Andre kostnader som kommer i tillegg til Kjøpesummen

I tillegg til Kjøpesummen må Kjøper bære de til enhver tid gjeldende kostnader til det offentlige i

forbindelse med salget, så som dokumentavgift og tinglysningsgebyr, konsesjonssøknad mv.
Avhendingsloven $ 2-6 fravikes på dette punkt.

Tinglysning av skjøte og eventuelle pantedokumenter besørges av Selger og vil ikke skje før
Kjøper har innbetalt Kjøpesummen, samt kostnadene til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, og

overtagelse av Eiendommen har funnet sted, jf. punkt 5 nedenfor.

4 Betaling

Kjøper skal betale l0 o/o av Kjøpesummen til Selger senest dagen fizr bindende signatur av

Kontrakten. Signatur skjer ved at begge parter underskriver samtidig i møte på Kolbjømrud Gård,

Hauggata 30, 3533 Tyristrand --.(Kontraktsdato) Kjøper skal innbetale

forskuddsb eløpet til Sel gers bankkonto i DnB, kontonumm er I 644 20 195 53.
Forskuddsbetalingen er et depositum stilt av Kjøper til sikkerhet for alle krav som Selger måtte Ë
mot Kjøper med grunnlag i Kontrakten. Med mindre Kontrakten bortfaller etter punkt l0
nedenfor, kan ikke Kjøper kreve forskuddsinnbetalingen tilbakebetalt uten at en av partene

rettmessig hever Kontrakten. Ved heving av Kontrakten kan Kjøper kreve forskuddsbetalingen
tilbakebetalt i henhold til samtykke fra Selger eller rettskraftig avgjørelse.

Resterende andel av Kjøpesummen og kostnadene ved kjøpet, jf. punkt 3 ovenfor, forfaller til
betaling etter påkrav fra Selger etter at endelig konsesjon er gitt.

En samlet oppstilling av Kjøpesum og kostnader oversendes av Selger innen l4 dager etter

Kontraktsdato. De resterende 90 Yo av Kjøpesummen med tillegg av kostnader som angitt i punkt

3 ovenfor, forfaller til betaling innen l4 dager etter at påkrav er sendt til kjøper i vanlig post med

kopi ved e post til styreleder i Kjøper, anrold@nikkelverket.com.
Dersom oppgSør, helt eller delvis, ikke er innbetalt til Selgers konto innen forfall, pâiløper den til
enhver tid gjeldende rentesats i samsvar med lov om forsinkelsesrente, fra forfallstidspunktet og

til betaling skjer.

Dersom Kjøpesummen og kostnadene i sin helhet ikke er innbetalt til Selgers konto innen 30

dager etter forfallsdato anses dette som vesentlig mislighold fra Kjøper, og gir Selger rett til å

heve Kontrakten. Ved heving plikter Kjøper å erstatte det tap Selger lider som følge av

misligholdet.

Kjøper Selger
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5 Overtakelsestidspunktet

Forutsatt at konsesjon er gitt, jf. punkt l0 nedenfor, overtas Eiendommen av Kjøper på det

tidspunkt Kjøpesummen og salgskostnadene i sin helhet er godskrevet på Selgers bankkonto, jf.
punkt 4 ovenfor. Dette er å regne som Overtakelsestidspunktet.

Risikoen går over på Kjøper på Overtakelsestidspunktet.

Kjøper svarer fra Overtakelsestidspunktet i utgangspunktet for alle Eiendommens utgifter og

oppebærer Eiendommens inntekter.

Eventuelle inntekter som skriver seg fra løpende avtaler for 2016, tilfaller Selger uavhengig av

om Overtakelsestidspunktet er i2016 eller 2017. Løpende inntekter som skriver seg fra 2017 og

senere år tilfaller Kjøper, såfremt Kjøper oppfyller sine forpliktelser etter punkt 10, og endelig
konsesjon innvilges. Selger skal ikke gi noen rett til å benytte Eiendommen eller deler av denne i
forbindelse med hogst eller annen virksomhet etter Kontraktsdato.

Selger skal så snart som mulig etter Overtakelsestidspunktet, utstede skjøte på Eiendommen og

sørge for tinglysning for Kjøpers regning. Tilsvarende skal Selger sørge for tinglysning av

eventuelle pantedokumenter til fordel for Kjøpers långiver. Kjøper skal sørge for at långiver,

medvirker til oppgjøret i henhold til Kontrakten. Kjøper er innforstått med saksbehandlingstiden

hos Statens kartverk.

Selger tar forbehold om rett til heving selv om skjøte er tinglyst eller overtakelse har funnet sted,

forutsatt at det foreligger mislighold fra Kjøper som gir grunnlag for heving, jf. avhendingslova

$ s-3 (4).

Selger har ved beslutningen om inngåelse av Kontrakten lagt avg¡ørende vekt på at overdragelesn

skjer til stiftelsens formål som nevnt i Kontraktens punkt l. Dersom Kjøper etter overtakelse

vesentlig fraviker fra stiftelsens formålsparagraf, har Selger rett til, innen l2 måneder etter

Overtakelsestidspunktet å heve Kontrakten.

6 Pengeheftelser

Selger garanterer at Eiendommen overdras til Kjøper fri for pengeheftelser utover hva som er

angitt i Kontrakten, eller vedlegg til denne.

Eventuelle pengeheftelser på Eiendommen som er päløpt etter datert grunnboksutskrift i henhold

til vedlegg nr.2, men før overskjøting til Kjøper, skal Selger besørge slettet for egen regning.

Selger garanterer at alle utgifter mv. som vedrører Eiendommen, og som er forfalt eller som vil
forfal le før Overtakel sestid spunktet, erlvi I b I i betalt.

7 Bruksheftelser/Servitutter
Kjøper overtar Eiendommen med påhvilende servitutter av enhver art, hva enten de er tinglyste

eller ikke. Av grunnboksutskriften fremgår hvilke servitutter som er tinglyst på Eiendommen.

Kjøper Selger
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Selger påtar seg ikke ansvar for innhold eller omfang av rettsstiftelser knyttet til Eiendommen i

form av bruksretter eller lignende. Selger er ikke kjent med at noen har hevdet slike rettsstiftelser,

eller at det foreligger slike utover det som fremgår av denne Kontrakten med vedlegg.

Selgers korrespondanse med grunneier til naboeiendom hvor det anføres at vedkommende har

vegrett over Eiendommen følger som vedlegg.

Kjøper er giort kjent med at det skal være fremmet et privat reguleringsplanforslag som berører

Eiendommen. Kjøper er videre kjent med planer for vern av hele eller deler av Eiendommen.

I Forbehold om Eiendommens tilstand
Kjøper har besiktiget og gfort seg kjent med Eiendommen og tilhørende rettigheter og

forpliktelser som inngår i salget.

Eiendommen selges "som den/det er" det vil si i den stand den var ved Kjøpers besiktigelse.

Lovens regler om når eiendommen har mangel fravikes til ugunst for Kjøper, jf. punkt 11

nedenfor.

Kjøpers formål er i all hovedsak å ivareta og formidle historien fra den industrielle gruvedriften

på Eiendommen. Kjøper er kjent med at det ligger forurensede masser med avrenning på

Eiendommen. Kjøper er fullt klar over risiko for annen forurensning på Eiendommen. Kjøper er

gjort kjent med at Miljødirektoratet tidligere har sendt grunneier varsel om krav til kartlegging

etter vannforskriften for den nedlagte gruvevirksomheten. Kjøper er også gjort kjent med Selgers

svar til Miljødirektoratet.. Det har ikke vært korrespondanse mellom Selger og Miljødirektoratet
etter Selgers brev av 4. mars 2016. Selger er ikke kjent med forurensing på Eiendommen som vil
utløse andre krav til oppfølging eller tiltak. Det vises til Kontraktens vedlegg.

Kjøper overtar på Overtakelsestidspunktet det fulle ansvar for forurensning, inkludert f.eks

pålegg om undersøkelse eller tiltak.

Opplysninger om skog samt andre ressurser knyttet til Eiendommen vil være veiledende basert på

kjente opplysninger ved Kontraktsdato. Kjøper har gjort en selvstendig vurdering av tilgjengelige

opplysninger i forbindelse med salgsprosessen, og hatt mulighet til å innhente nødvendig bistand

til å kvalitetssikre disse.

9 Tilbehør
Med Eiendommen følger gjenstander som er på Eiendommen og som etter lov og forskrift skal

tilhøre Eiendommen, og med de samme rettigheter og forpliktelser som de har tilhørt Selger,

dersom ikke annet fremgår av Kontrakten. Tilbehøret overtas i samme tilstand som besiktiget.

1 0 Konsesjon

Kjøper plikter å søke om konsesjon så snart som mulig, og senest innen tre uker etter

Kontraktsdato. Dersom søknad om konsesjon ikke er sendt innen seks uker etter Kontraktsdato,

Kjøper Selger
I
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skal dette uansett ansees som vesentlig mislighold fra Kjøper som gir Selger rett til å heve

kontrakten.

Kontrakten bortfaller dersom konsesjon ikke blir gitt, eventuelt hvis konsesjon blir gitt på det

vilkår at prisen settes ned. Kjøper bærer for øvrig risikoen for eventuelle konsesjonsvilkår.

Så snart Kjøper har mottatt vedtak i konsesjonssaken, skal dette straks sendes i bekreftet kopi til
Selger, både med vanlig post og med e-post eller telefaks.

Dersom konsesjon ikke er gitt innen 6 måneder etter Kontraktsdato, bortfaller Kontrakten, med

mindre det inngås særskilt avtale om noe annet.

Ved bortfall av Kontrakten etter dette punktet, kan ingen av partene fremme krav mot den annen

part med grunnlag i Kontrakten. De deler av Kjøpesummen som er innbetalt til Selger, skal

likevel uten renter tilbakebetales til Kjøper.

1 1 Mangler

Avhendingslova g 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar

blant annet det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i avhendingslova

$$ 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel, med mindre selger har opptrådt svikaktig. Kjøpesummen er

fastsatt med hensyntagen til ovennevnte forhold.

Avhendingslova $ 4-I9 (2) fravikes slik at eventuell reklamasjon mot Selger ikke kan skje senere

enn 12 m åneder etter Overtakelsesti dspunktet.

1 2 Tvister

Enhver tvist mellom partene om forståelsen eller gjennomføringen av Kontrakten skal søkes løst i

minnelighet. Skulle slike forhandlinger ikke føre frem, har hver av partene rett til å bringe saken

inn for de alminnelige domstoler. Verneting skal være Namdal tingrett.

1 3 Vedlegg som utgiør en del av Kontrakten

Vedlegg nr. l:

Vedlegg nr. 2:

Vedlegg nr. 3:

Vedlegg nr. 4:

Vedlegg nr. 5:

Vedlegg nr. 6:

Salgsoppgave for Jørgensholleia Vesetrudseter og Nikkelverket (Kun
opplysninger knyttet til gbnr. 27019 er relevant)

Utskrift av grunnboken for gbnr 27019 i Ringerike kommune datert

16.r1.2016
Varsling om krav om kartlegging etter vannforskriften med vedlegg
Svarbrev på varslet krav om kartlegging etter vannforskriften

Rapport om vannkvalitet NI VA
Festekontrakter boli g o g hyttetom ter 27 0 I 9 I l, 27 9 I 9 I 2, 27 0 / 9 / 3, 27 0 19 I 4,

27 0 19 I 5, 27 0 19 I 6, 27 0 I 9 17

SelgerKjøper

I



Vedlegg nr. 7:

Vedlegg nr. 8:

Vedlegg nr. 9:

Vedlegg nr. l0:
Vedlegg nr. 1 1:

Vedlegg nr.12:
Vedlegg nr. 13:

Vedlegg nr. l4:
Vedlegg nr. 15:

Vedlegg nr. 16:

Vedlegg nr.1 7:
Vedlegg nr. l8:
Vedlegg nr. l9:
Vedlegg nr. 20:

Vedlegg nr.2l:
Vedlegg nr.22:
Vedlegg nr.23:

Kjøper:

Brev fra Næringsdepartementet vedr. salg av Nikkelverket
Høri ngsuttal el se fra D irektoratet for mineral forvaltnin g

Utskri ft forurensn i n gsrapport fra Mi lj ørdirektoratet I 4.0 4.20 I 6

Avtale om tilrettelegging av turstier
Tinglyst skjøte med rettighet 1985

Tinglyst skjøte med rettighet 1983

Tinglyst skjøte med rettighet 1979
Avtale om elektriske kraftlinjer
Andelsfordeling og vedtekter Åsterudvegen

Brev fra Ringerike kommune vedrørene rrsøpling
Plan for utvikling av museum

Forespørsel om avtale vedr. bruk av veg

Svarbrev på forspørsel vedr. bruk av veg N{elrglcr
Verneplan for vassdrag
Bestandsliste
Bestandskart
Kopi av stiftelsesdokument og styrerefer

Selger:
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Kontrakten er undertegnet i 2 - to - originale eksemplarer, ett eksemplar til hver av partene.
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For Ringerike Nikkelverk Op
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Kjøper Selger



Stlfteþeodokument

Süftolsen
Dokid:
16111284
(16/6163-1)
Stiftelsesdokument

for

R Ingerl kes tl I kkelYork

Vedtatt 21. ohober 2Ot6i Bergmesterboligen, Kolbjørnrud Gård, 3533

Tyristrand

Undertegnede, som er tilstede ved opprettelsen av dette Stiftelsesdokumentet, og alle de som

er representert gjennom fullmakt til en av de tilstedeværende, og som har forpliktet seg til en

pengegaye som inngår i Stiftelsens grunnkapital, oppretter gjennom dette dokumentet

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk. En liste over alle stifterne ligger ved som

Bìla.g I til dette stiftelsesdokumentet, med vedlagte utskrifter av e post eller annet som

dokumenterer frrllmakter og beløp.

Stiftelsen har som formål å erverve eiendommen til Ringerikes Nikkelverk og bevare og få
frem i dagen kulturminnene som er på eiendommen. Eiendommen skal benyttes til å uwikle
et bergverlsmuseum som gjenskaper gruvemilj øet fu a Nikkelverkets storhetstid i siste

halvdel av 1800 tallet, med varierte tilleggs-utstillinger, aktiviteter og salg av egne eller
andres produkter, samt å feste ut boligtomter og drive skogen på eiendommen på en

skogbruksmessig god måte.

Stiftelsens grunnkapital består av gaver fra stifterne i form av penger. Alle personer som eÍ
navngitt i Bilag I har forpliktet seg til å overføre sine respektive gaver til stiftelsen i henhold

til betalingsinstrul¡s som vil bli oversendt alle uten opphold etter at stiftelsesmøtet med

etterfølgende valg av styre er giennomført, ogstiftelsen kan etablere en banftkonto i eget

nevn.

Initiativtakerne til etablering av Stiftelsen, Baard Fossum, Bjarne Erik Roscher, Bjørn Tor

Engen ogArnold Rørholt, har fremforhandlet med Stackog, nåværende eier av Nikkelverlr-
eiendommen, betingelsene for en overdragelse av eiendommen til stiftelsen etter at denne er

etablert. Alle stifterne et innforstått med at stiftelsens styre, etter å ha godkjent innholdet i
en endelig avtale med Statskog, vil beslutte å kiøpe eiendommen på de fremforhandlede

vilkår.

Styret skal fra opprettelsen bestå av følgende medlemmer: Baard Fossum, Bjarne Erik
Roscher, BjøtnTor Engen ogArnold Rørholt. Arnold Rørholt skal være styreleder.

L



Stiftelsen har følgende vedtekter:

S 1. Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk.

S 2. Formål

Stiftelsens formål er å erverve eiendommen til Ringerikes Nikkelverk og bevare og fr frem i
dagen kulturminnene som er på eiendommen. Eiendommen skal ben¡tes til å uwikle et

bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøetfraNikkelverkets storhetstid i siste halvdel

av 1800 tallet, med varierte tilleggs-utstillinger, aktiviteter og salg av egne eller andres

produkter. Stiftelsen skal fortsette dagens drift ved å feste ut boligtomter og drive skogen på

eiendommen på en skogbruksmessig god rnåte.

S 3. Styret

Styret skal bestå ry 3-G medlemmer. Styret supplerer seg selv Styret kan gi fullmakt til andre

til å representere stiftelsen.

S 4. Grunnkapítal

Stiftelsens grunnkapital er kroner --- 000. Stiftelsen skal ikke dele ut midler.

Grunnkapitalen, samt alle senere inntekter, bidrag eller tilskudd skal gå til fremme av

stiftelsens formål.

S 5. Styret velger stiftelsens revisor.

Stiftelsen skal meldes til Stiftelsesregisteret snarest mulig etter opprettelsen og innbetaling av

grunnkapitalen, gjennom innsending av Samordnet registemelding til
Brønnøysundregistrene. Stiftelsen skal for stiftelsens kostnad lage en tavle eller en lignende

markering på en bauta el. med nâvnene til alle stifterne, som skal være i et materiale og av en

utfotming som giør den egnet til å stå for all fremtid sentralt innenfor stiftelsens eiendom,

eventuelt fremtidige bygninger. Omkostningene ved registrering av Stiftelsen dekkes av

denne. Ellers påløper det ikke omkostninger ved opprettelsen.

Inntil styret bestemmer noe annet skal stiftelsens adresse være <Kolbjørnrud Gård, Hauggata

30,3533 Tyristrand>.
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På vegne av de undertegnede, og de som tegncr scg som stifter vcd fullmakt til en av de

undertegnede' jf. Bilag Itc

Baard Fossurn

N'lia R¡rrhoh

Roscher

Kristine Rørholt

t
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,[

,fuinc M argrcth c \T/cistcc¡r
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Alle nedenstående ette¡ fullmalrt til Arnold Rørholc

Anders B. Rørholt sonia Irene Roscher Katherine Roscher salen Beate Roscher Salen

Petter B. Salen Maximilian Erík Roscher Biørnrweisteen KatrineWeisteen Bierke

fannicke p. Rø¡holt Lous Vibeke F. Rørholt Hans Atnold S. Rørholt Lars Erik Rørholt

Machteld de Swart Rørholt Anne Cathríne Rørholt Robert Herma¡rsen Mia Hermansen

Patrícia Rørholt siri L. Rørholt Jennik Lindbæk Ellen Lindbæk Jannik Lindbæk jr.

\¿-J c-.\æ=¡ n
Elise Lindbæk Edk Lr¡¡d Kari Christiansen Fossum Emma Christiansen Fossum

re*fdrr*1
Inger Fossum

Mariannc Rørholt

3

Ingrid Rørholt

rl

Stephan Karl Roscher



StyremØte i STI FTEI SEN RI NGERI KES NI KKELVERK

Dato:2l. oktober 2OL6 kl. L8.00

Til behandling forelå:

1 . Valg av styreleder.

Arnold Rørholt ble valgt til styrets leder.

2. lnngåelse av avtale med Statskog.

Styret gikk gjennom utkast til avtale mellom Statskog og stiftelsen om salg av

<Nikkelverkeiendommen>. Styret godkjente at stiftelsen inngår avtalen. Styret besluttet at
Styrets leder sammen med ett styremedlem får fullmakt til å inngå avtalen. Det samme gjelder

for søknad om konsesjon for kjøp av eiendommen.

Tyristrand 21. oktober 2016

@ 4
Baard Fossum Bjarne Erik Roscher old







Fra: Eiliv Kornkveen ÆEiliv.Kornkveen@ringerike.kommune.noÅ 

Til: Ellen Hougsrud ÆEllen.Hougsrud@ringerike.kommune.noÅ 

Kopi:  

Sendt: 01.02.2017 07:56:55 

Emne: VS: Stiftelsestilsynet registrering 

Vedlegg: CCE31012017_0002.pdf 

Til info og registering. 

 

Mvh 

 

Eiliv Kornkveen 

Avdelingsleder 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 

Tlf. 409 17 847 

 

Fra: Arnold@Nikkelverket Æmailto:arnold@nikkelverket.comÅ  
Sendt: 31. januar 2017 17:38 
Til: baard@nikkelverket.com; bjoerntor@nikkelverket.com 
Kopi: Eiliv Kornkveen; SC8lvi BrC8rby 
Emne: Stiftelsestilsynet registrering 

 



 



GÅRD SKART 0605-270/9
Tilknyttede grunneiendommer:

270/9

Målestokk 1 : 5000 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 14.02.2017

Markslag (AR5) 1 3 klasser
TEGNFORKLARI NG AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 2.1
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 0.8 2.9
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 91.0
M Skog av middels bonitet 165.5
L Skog av lav bonitet 30.3
i Uproduktiv skog 9.5 296.3
1 Myr 0.0

Åpen jorddekt fastmark 42.8
Åpen grunnlendt fastmark 0.0 42.8
Bebygd, samf, vann, bre 4.0
Ikke klassifisert 0.0 4.0
Sum: 346.0 346.0
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BUSKERUDFYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks3563
NO-3007Drammen

Besøksadresse:
Haugesgate89,Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+4732 8085 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO964951373

RINGERIKENIKKELVERK, GNR.270BNR.9, NAKKERUD,TYRISTRAND,RINGERIKE
KOMMUNE
VURDERINGAVVERNEVERDII FORBINDELSEMEDSALGAVSKOGEIENDOM

Vi visertil kontaktmellomteamlederkulturminnevernTuridKolstadløkkeni Buskerud
fylkeskommuneogRaymondSolberghosdere.
Detble foretatt befaringpåRingerikenikkelverk3. juni 2015.BårdFossum,BjørnEngen,
ArnoldRørholtogEirikKolsrudfra NakkerudogkulturvernkonsulenteneIngvild
TjønnelandogJørnJensenfra Buskerud fylkeskommunevar til stedepåbefaringen.

Bakgrunnenfor befaringenogvårhenvendelseer at Statskogønskerå selge
skogeiendommenNikkelverket270/9. I prospekteter det opplystat det ikkefinneskjente
kulturminneri området.Storedeleravdenneeiendommeninneholderkulturminner
tilknyttet flere hundreårsgruvedrift,noedet er viktigå ta hensyntil vedsåvelskogsdrift
somannenbrukavområdet. Detteble ogsåbeskreveti e-postsendt13.mai2015.

BESKRIVELSE
Ringerikenikkelverkliggeri skogsterrengrundt 2 kilometernord for sentrumpå
Nakkerud,østognordøstfor dennordredelenavÅsterudtjern.Lengstsører det noenfå
bygningersomhar værttilknyttet nikkelverket.Selve"gruvelandskapet"beståravflere
gruvermedberghalder,ogmellomdissetraseertil veierogjernbane,samtfundamenter
etter en taubane.Deter ogsåstøptemurer,somharvært fundamentfor bygninger. Her
er ogsårester etter densistesmeltehyttamedslagghauger.
Nordfor gruveneer det endammedendelvisstøptmur, samtnoenmindrevannrenner.

StatskogSør-Norge
Postboks63Sentrum
7801NAMSOS

Vårdato: 04.06.2015 Vårreferanse: 2015/2566-1 Vårsaksbehandler:
Deresdato: Deresreferanse: JørnJensen, tlf. 32808669

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Vi befarte den sentrale delen av gruveområdet samt skogen nord for gruvene. Resten av 
området fikk vi ikke befart. 
 
HISTORIE 
Her viser vi til vedlegg, utkast til et kapittel i boka "Kulturminner ved bergverk i Norge", 
som Norsk Bergverksmuseum planlegger å gi ut. 
 
VURDERING AV VERNEVERDI 
 
Nikkelverket på Nakkerud er et kulturmiljø med høy verneverdi. Buskerud er et fylke med 
gruver og bergverk av ulike slag. Nikkelverket er en viktig del av dette mangfoldet.  
Det har en lang historie tilknyttet gruvedrift og fysiske spor fra ulike perioder. Her er 
bevart mye av gruvelandskapet, samt noe bebyggelse. Bortsett fra at skogen har grodd til 
og overtatt mye av det som i gruvetida var et åpent landskap, har det ikke skjedd store 
inngrep.  
 
Vi gjør også oppmerksom på at Nikkelverket er foreslått som et kulturmiljø i forbindelse 
med det pågående arbeidet med regional plan for kulturminnevern i Buskerud. Et 
kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår i en større helhet eller sammenheng. 
Det skal utarbeides ei liste over kulturmiljøer som forteller hovedtrekkene i fylkets 
historie fra eldre tid til i dag. Oversikt over kulturmiljøene og mer informasjon om 
planarbeidet finnes på våre hjemmesider. 
 
HENSYN TIL KULTURMINNENE 
Nikkelverket ligger i LNF-område i kommuneplanen, noe som betyr at eventuelle ønsker 
om annen bruk må tas opp i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Vi vil anbefale 
at det legges en hensynssone c) bevaring av kulturmiljø over nikkelverket. Det må lages 
bestemmelser om ivaretar områdets verneverdi. En slik hensynssone vil ikke forhindre 
skogsdrift, men bør begrense/forhindre for eksempel hytteutbygging eller annen 
byggevirksomhet , uttak av masser fra berghaldene eller ny gruvedrift. 
 
Som nevnt ovenfor har nikkelverket da det var gruvedrift vært et skogløst landskap. I dag 
har skogen mer eller mindre tatt over. På berghaldene, der det er til dels svært skrint, er 
det noe åpen og relativt lav furuskog.  Denne skogen kan tynnes eller hogges, hvis det er 
ønskelig med en tilbakeføring av landskapet. Det må tas hensyn til berghaldene og andre 
kulturminner som grunnmurer og fundamenter. Det bør også lages retningslinjer for 
håndtering av hogstavfallet. 
Det meste av skogen i den nordre halvparten av eiendommen er ifølge kartet som fulgte 
prospektet, i hogstklasse 4. Der vi var, aller lengst i nord, har nok veksten gått enda 
lenger. Her vil det i løpet av få år være nødvendig å foreta sluttavvirkning for å unngå 
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vindfall, som det allerede er noe av. Vi er heller ikke her negative til hogst, men vil påpeke 
at det er viktig at tas hensyn til kulturminnene. 
Følgende punkter bør vurderes: 
- Hvor kan en hogstmaskin komme fram uten å skade kulturminner? 
- Tidspunkt for hogst. 
- Hvor skal hogstavfalles plasseres? 
- Skal det plantes ny skog? 
- Hva gjøres med oppslag av kratt etter hogst? 
 
For å få svar på disse spørsmålene bør det lages en skjøtselsplan.  
 
I et slikt kulturmiljø er det stort potensiale for formidling av historien og gruvelandskapet. 
Hvis dette skal bli vellykket er det avhengig av en positiv grunneier, men også av lokale 
foreninger og lag og av kommunen. Her er Nakkerud og Tyristrand historielag allerede 
involvert, noe vi ser som svært positivt.   
 
 
 
 
 
SALG 
Vi ser det som viktig at ny eier blir gjort oppmerksom på kulturmiljøets verneverdi, før det 
legges planer for området eller utføres tiltak.  
 
Vi er klar over at de to skogeiendommene Nikkelverket og Jørgensholleia planlegges solgt 
som én enhet. Vi ber om at dette vurderes på nytt dersom det viser seg at det av 
kulturvernhensyn vil være gunstigere med to forskjellige eiere. Det kan ikke være tvil om 
at skogsbruksinteressene er mye mindre på nikkelverkets eiendom enn i Jørgenholleia.  
 
Vi ber om at det ved utvelgelse av kjøper legges vekt på vedkommendes planer for 
kulturminnene i området. Det gjelder både utnyttelsen av området og formidling av 
kulturverdiene.  
 
Vi ønsker å bli holdt orientert om valg av eier og eventuelle annet som angår 
kulturminnene i området. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Turid Kolstadløkken Jørn Jensen 
teamleder kulturminnevern kulturvernkonsulent 
 
     
 
  
 
 
Kopi til: 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
Norsk Bergverksmuseum Postboks 18 3602 KONGSBERG 
Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 Oslo 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/10100-6   Arkiv: K01 &18  

 

 

Motorferdsel i utmark, fornyelse av tillatelse, Ole Johnny Torstensrud  
 

Forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 6 gis Ole Johnny 

Torstensrud tillatelse til ferdsel med 8-hjuls kjøretøy/Argo for deler av Vestre Ådal 

(eiendommene gnr. 294/3, gnr. 295/3 og 5, gnr. 294/1, gnr. 293/2, gnr. 293/1). 

2. Tillatelsen gjelder traseer/jaktposter/fiskeplasser i henhold til innsendte kart 

3. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2018 til 31.12.2019 

4. Det forutsettes at det føres kjørebok og at det foreligger samtykke fra berørte 

grunneiere 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det søkes om fornyelse av kjøretillatelse for bruk av 8 hjuls kjøretøy for transport av 

funksjonshemmet i området Viker-Skarrud. Ulempene ved slik kjøring anses å være få 

sammenlignet ved de positive og velferdsmessige sidene. Det anbefales at det gis dispensasjon 

fra motorferdselsforbudet. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ole Johnny Torstensrud fikk dispensasjon fra motorferdselsloven for bruk av terrenggående 

motorkjøretøy første gang i 2004, og har hatt tillatelse for deler av Vestre Ådal siden dette. I 

brev av 10.12.2017 søkes det om fornyelse av denne tillatelsen for to nye år. 

 

Torstensrud er lam fra livet og ned etter en bilulykke. Før ulykken var Torstensrud svært 

engasjert i friluftsliv, jakt og fiske. Torstensrud besitter en 8-hjuls Argo som har lavt marktrykk 

og som setter svært lite spor etter seg. 

 

Torstensrud opplyser om at han har stort utbytte av dispensasjonen, både psykisk så vel som 

sosialt og at åttehjulingen nyttes så å si daglig. Innsendt kjørebok viser mange turer på de 

forskjellige traseene som er faste ruter. Det opplyses også om at Torstensrud får positive 

tilbakemeldinger de gangene han har truffet folk på sine turer i marka, og at det blir få spor 



- 

eller merker etter kjøring i naturen. Det er ingen endring i Torstensruds fysiske helsetilstand da 

han er varig rullestolbruker og lam fra livet og ned.  

 

Det er tidligere dokumentert at det foreligger samtykke fra berørte grunneiere i området til 

omsøkte motorferdsel. 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, med 

forskrifter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Torstensrud fikk kjøretillatelse første gang i 2004, og har fått fornyet denne annet hvert år etter 

det. 

 

Alternative løsninger 

1. Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 6 avslås søknad om  

dispensasjon fra motorferdselsforbudet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

I løpet av de årene som Torstensrud har hatt kjøretillatelse, har Ringerike kommune ikke 

mottatt noen klager på dette. Rådmannen er av den oppfatning at kjøretillatelsen har stor 

velferdsmessig betydning og gir økt livskvalitet for Torstensrud.  

Kjøreboken er, etter hva rådmannen kan se, pliktoppfyllende og fortløpende notert, og da det 

heller ikke har kommet klager på kjøring, er rådmannen av den oppfatning at kjøretillatelsens 

velferdsmessige og sosiale positive virkninger bør vektlegges. 

 

Rådmannen mener å ha god kunnskap om motorferdselen og hvilke konsekvenser den kan ha 

for naturverdiene i området. Transport med åttehjulingen vil være en forbigående forstyrrelse 

og som vil sette noe spor etter seg. Dog vil kjøringen skje langs faste traseer og hovedsakelig 

traktorveier/stier. Det anses ikke å være fare for ukjente negative konsekvenser for 

naturverdiene knyttet til omsøkt kjøring. Rådmannen vurderer omsøkt kjøring til ikke å 

medføre vesentlige skader eller ulemper på naturen og forholdet til Naturmangfoldloven, og 

især §§ 8-12, synes uproblematisk i denne saken. 

 

Rådmannen vil derfor anbefale at det gis fornyelse av kjøretillatelse.  

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Søknad om fornyet kjøretillatelse 

Kart 

Kjørebok 

 

 

 Ringerike kommune, 21.12.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



- 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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v. Äoal 10.12.17.
n/f íi î- 1",¿\'il"

15 DES 20î7

SØKNAD OM VIDEREFØRING AV MOTORFERDSEL I UTMARK.
SAKSNR 15/1 O1 OO-4 DATO 19.02.1 6.

Da min kjøretillatelse om motorferdsel iutmark utgår 31.12.17. søker jeg om en
fornyelse.
Jeg har lagt ved "kjørebok" og et kart der dere kan se hvor jeg har kjørt.
Det aller meste er på eksisterende skogsbil og traktorveier. Ellers l¡tt i utmark frem til
fiskevann og elgposter. Kjører også frem felt elg i elgjakta.
Min helsetilstand er uforandret. Lam i bena så jeg er avhengig av rullestol.
Kjøretillatelsen betyr mye for meg. Er daglig ute på tur med min hund langs traktorveier
Er også jaktleder for vald 37 på ningerike så det blir en del dager på elg og hjorte jakt.
Noen fisketure blir det også om sommeren.
Kjøretillatelsen hindrer meg fra en isolert og innesittende tilværelse.
Noe som betyr mye for min fysiske og psykiske helse.
Tak[er s-å mye for tilliten dere har gitt meg ved å gi meg kjøretillatelsene jeg har hatt
i 12 är nå (tror jeg det har blítt)
Har ikke hatt noen negat¡ve tilbakemeldinger så håper på en fornyelse av tillatelsen.
Jeg kan kontaktes på epost olejot@online.no og på tlf 91 649719.
God jul.

Mvh Ole Johnny Torstensrud.
Vestre ÅOal eze
3516 Hønefoss
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4864-2   Arkiv: K01  

 

 

Dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark, opplæring i 

snøscooterkjøring 298/1, Ringerud 
 

Forslag til vedtak: 

1. Det gis tillatelse til Team Trafikkskole v/ Trond Hegseth for kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed på beskrevne traséer på gnr 298/1, jfr. forskrift for motorkjøretøy i 

utmark § 6, på følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte 

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019 

2. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt opplæringskjøretøy. 

3. Kjøring skal skje hensynsfullt og må tilpasses annen bruk av området. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Team Hønefoss trafikkskole v/ Trond Hegseth søker om dispensasjon fra motorferdselforbudet 

for å kunne tilby obligatorisk opplæring av snøscooterkjørere. Hegseth søker om å få bruke en 

trasé i skogsmark på gnr 298/1, Ringerud. Grunneier har gitt tillatelse til kjøring. Traseen vil i 

all hovedsak følge gamle traktorveier. Rådmannen anbefaler at det gis tillatelse. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Jf. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm, kap. 14, må alle som skal ha førerkort i 

klasse S (snøscooter) ha obligatorisk kjøreopplæring med både teoretisk og praktisk 

opplæring. Dette gjelder uansett formål med kjøringen; nødetater, foreninger eller andre.  

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hegseth ønsker å kunne ha et øvingsområde i kommunen, slik at de slipper å reise til Telemark 

for å kunne drive kjøreopplæring. Antall kjøringer pr sesong vil kunne variere, men vil trolig 

ligge mellom 5-10 turer med 3-5 snøscootere hver gang. 



- 

 

Nærmeste kjente lokalitet godkjent for obligatorisk opplæring i snøscooterkjøring er i Dalen i 

Telemark. 

 

 

Juridiske forhold  

Ferdsel med motoriserte kjøretøy reguleres av Motorferdselloven med forskrifter.  

 

Grunneier har adgang til å forby eller begrense motorisert ferdsel på sin eiendom, uavhengig av 

om kommunen gir tillatelse til bruk av snøscooter, jf. lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, § 10. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomiteen har også tidligere behandlet søknad om kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed, både i 2011 og i 2013. Den gang gjaldt det et område på Vikerfjell. Da 

HMA behandlet spørsmålet i sak 13/14 i møte 17.02.2014 ble det fattet følgende vedtak: 

 

1. Det gis tillatelse til Team Hønefoss ved Erik Vatningen for kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed på Vikerfjell, jfr. forskrift for motorkjøretøy i utmark § 6, på 

følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte i ukedager (mandag til fredag) i 

tidsrommet 0800-1600.  

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder som en prøveordning for inntil 10 dager med praktisk 

kjøreøvelse i perioden 01.01.2014 – 15.04.2014. 

2. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt inntil 3 opplæringskjøretøy. 

3. I h.h.t. pålegg fra sentrale myndigheter skal kommunene finne egnede områder for 

kjøreopplæring av snøscooter. Rådmannen bes innen juli måned, i samarbeid med 

interessenter finne et egnet område for slik fremtidig opplæring. 

Det skal skiltes om at «Snøscooteropplæring pågår» i de partier hvor snøscootertraseen 

krysser skiløype eller er nære skilløypetraseer for å informere andre brukere av området om 

at det pågår øvelseskjøring for snøscooteropplæring i område 

 

Trond Hegseth fikk i sak 14/4141, tillatelse av HMA til å drive opplæringskjøring med 

snøscooter i området rundt Buttentjern. Det viste seg i ettertid, at det ikke er så rasjonelt å ha 

snøscooterkjøring i et område der det drives skyting på ulike standplasser og avstander.  

 

Alternative løsninger 

1.  HMA anser ikke saken som et særlig behov for motorisert ferdsel i utmark, jf. forskrift 

for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, og det gis dermed 

ikke tillatelse til øvelseskjøring med snøscooter på omsøkt trasé. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som positivt at det kan tilbys opplæring i snøscooterkjøring i kommunen. 

Det synes svært tungvint og ikke minst lite miljøvennlig å måtte kjøre til Dalen i Telemark for å 



- 

kunne få praktisk kjøreopplæring. Ringerudmarka er et passende sted, da det er både lokaler til 

forelesning (Ringerudsetra), grei infrastruktur, og det er et relativt snøsikkert område. Omsøkt 

aktivitet vil kunne føre til en styrking av nærimgsgrunnlaget for skogeier, både med tanke på 

utleie av hytter og leie av terreng. 

 

Snøscooterkjøring setter kun midlertidige spor etter seg, og ved hensynsfull kjøring, skulle ikke 

øvelseskjøring være en belastning på hverken natur eller miljø, jf. Naturmangfoldlovens §§ 8-

12. Så vidt rådmannen kjenner til, er området som traseen er søkt lagt til, et lite brukt område 

på vinterstid, da de etablerte skiløypene i fjellområdene rundt, ikke blir berørt av omsøkt tiltak. 

 

Rådmannen vil presisere at det forutsettes tillatelse fra grunneiere som berøres av kjøringen, 

samt at kjøringen må tilpasses evt. annen bruk av området. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Søknad og kart over trasé 

Grunneiers tillatelse 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.12.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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