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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  05.02.2018  

Tid:   16:00  

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

16:00- 16:05 – Opprop og godkjenning av møteinnkalling 

16:05 – 16:35 - Orientering Ullerål skole trafikk løsninger v/ Jostein Nybråten 

16:35 - 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   

 

3/18 18/424     

  Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 05.02.2018  

  

 

4/18 18/424     

  Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 05.02.2018  

  

 

10/18 16/5755     

  Godkjenning av Hovedplan avløp    

 

11/18 17/219     

  Oppstart 429 - Reguleringsplan - Slettveien 19 Gnr/bnr 95/101  

Slettveien 19 

  

 

 

Ringerike kommune, 26.01.2018 

Arnfinn Baksvær  

leder 
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Arkivsaksnr.: 18/424-1   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 05.02.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering 

 

 

Delegerte vedtak 
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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 05.02.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Refererte saker tas til orientering 
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Arkivsaksnr.: 16/5755-1   Arkiv: M30  

 

Godkjenning av Hovedplan avløp  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.02.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027. Planen følger saken 

som vedlegg.  

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027 legges til 

grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett. 

3. Planen rulleres årlig administrativt og økonomiske konsekvenser spilles inn i forbindelse 

med den årlige budsjettbehandlingen.  

 

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedplan avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til 

vannmiljø. Planen dekker områdene kommunale avløpssystemer, avløp fra spredt 

bebyggelse og forhold knyttet til vannmiljø. Planen fastsetter framtidige rammebetingelser 

for rådmannens arbeid innenfor området.  

 

Hovedplan avløp gir en kort beskrivelse av dagens situasjon. Planen angir hvordan 

kommunen som ansvarlig for avløpshåndteringen skal oppfylle konkrete krav gitt i lover og 

forskrifter, og den definerer operative mål. Til slutt ender den opp i en tiltaksplan med 

kostnadsramme og tidsplan for tiltakene. Tidsrommet planen skal gjelde for er 2017 – 

2027. Til slutt vises det hvilke konsekvenser investeringene vil utgjøre for gebyrnivået. 

 

Eksisterende Hovedplan avløp ble utarbeidet for perioden 2009-2019. Mange av de 

prioriterte oppgavene fra denne hovedplanen er gjennomført. I den nye planen er det 

beskrevet en rekke nye momenter som påvirker planleggingen i dag. Krav til vannkvalitet 

har økt ytterligere og det forventes klimaendringer som vil påvirke avløpssystemene. Det 

vil også bli økt press på eksisterende infrastruktur på grunn av forventet økt 

befolkningsvekst og fortetting, i tillegg har kunnskapen om forfall på avløpsnettet økt. 
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Dette gjør at det er svært viktig å investere i ledningsnettet slik at det er i stand til å 

håndtere den kommende befolkningen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedplan for avløp og vannmiljø gir en kort status for avløpsvirksomheten og arbeid 

knyttet til vannmiljø. 

 

Ringerike kommune opprettholder rensekravene på de kommunale renseanleggene i stor 

grad. Samtidig gjøres det en viktig jobb med å rydde opp i private avløpsanlegg, enten ved 

at de får pålegg om utbedring av anlegget sitt, eller om mulig å koble seg til offentlige 

anlegg. En målsetning er at det ryddes opp i 150 anlegg i året, og det legger tiltakslisten i 

planen opp til.  

 

Kommunen har store utfordringer i forhold til driftsforstyrrelser på avløpsnettet og 

ledningsfornyelse. Vi har en langt høyere andel driftsforstyrrelser i form av kloakkstopper 

og kjelleroversvømmelser enn nabokommuner. Dette gir kommunen et dårlig rykte, 

samtidig som det koster mye. Videre har kommunen en langt lavere utskiftingstakt enn 

snittet i landet. Dette er svært uheldig, spesielt med tanke på at Ringerike kommune skal 

vokse betydelig de neste årene. Dermed er det svært viktig at ledningsnettet også 

oppgraderes slik at disse utfordringene kan unngås framover.  

 
Hovedutfordringene Ringerike komme står overfor er  

 Økte vannmengder i sentrum og manglende systemer til å håndtere det 

 Lav utskiftingstakt og oppgradering av avløpsledningsnettet 

o Høyere andel driftsforstyrrelser enn nabokommuner 

 Nye og strengere krav fra myndighetene 

 Forurensning pga økte vannmengder  

 Av de ca 4000 private avløpsanlegg renser mange (40-70 %) for dårlig 

 

Konsekvenser av hovedutfordringene våre er  

 Kjelleroversvømmelser 

o Kan koste mellom opptil 300 000 i året (2015) 

o Gir kommunen dårlig «image»  

 Nesten dobling av vannmengder inn på spesielt Monserud  

o Mer kostbar drift avløpsrenseanlegg pga (pga økt kjemikalieforbruk, 

strømforbruk, samt slitasje på pumper og utstyr). 

 Unødig drift av mange pumpestasjoner  

o koster store summer ekstra i året. 

 For dårlig avløpsnett  

o Kloakkstopp og forurensning  

 Mange for dårlige private avløpsanlegg 

o Forurensing 
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Den foreslåtte tiltakslisten legger opp til å redusere risikoen for økte kostnader til dette. 

Det er fokusert på tiltak som  

 Nye overvannsledninger og sanering av felles avløp og overvannsledninger 

 Utskifting av eksisterende dårlige avløpsledninger 

 Oppgradering av pumpestasjoner og renseanlegg for å følge nye krav fra 

myndighetene 

 Nye påkoblinger til offentlig avløp i spredt avløp for å oppnå god vannkvalitet i 

kommunen 

 

Randsone-tiltakene innebærer tilknytning til offentlig avløp for bebyggelse som ligger i 

nærheten av eksisterende ledningsnett. Det er valgt ut områder hvor det er mer lønnsomt å 

knytte avløpet til offentlig fremfor bygging av private enkelthusanlegg, samtidig som 

vannkvalitet i nedbørfeltet, brukerinteresser og manglende mulighet for infiltrasjon av 

private anleggsevne er vektlagt. 

Tiltak knyttet til landbrukssektoren er ikke inkludert i denne hovedplanen. 

 

Økonomiske forhold 

Vann og avløpskapitlene i Ringerike kommune er selvkostområder som finansieres i sin 

helhet av gebyrer fra abonnentene. Alle kostnader til investering, drift og vedlikehold 

inngår i grunnlaget for selvkostberegningen.  

Tiltakene som er beskrevet er nødvendige for å ivareta miljøutfordringer og for å møte 

utfordringene som er beskrevet over og i planen. Det vil for de fleste tiltakene være mer 

kostbart for kommunen på sikt dersom tiltakene i lista ikke utføres.   

I tillegg har det kommet et betydelig strengere utslippskrav fra fylkesmannen som også 

innbefatter hele ledningsnettet inkludert pumpestasjoner. Dette kan føre til betydelige 

framtidige kostnader.  

Hovedplanens handlingsprogram skal rulleres årlig og er en del av budsjettet og 

økonomiplanen. De samlede investeringstiltak, i tillegg til drift og vedlikeholdsnivået, er 

grunnlaget for utviklingen av vann- og avløpsgebyrene fra år til år.  

 

I økonomiplan perioden fra 2017 til 2020 ligger det tiltak for totalt 112,3 mill.  

 

Den viktigste utfordringen knyttet til økonomi er at utbyggingen av Monserud gjør at 

gebyret øker betydelig fra 2019-2020. Samtidig er det svært viktig at ledningsnettet også 

rigges for den økte belastningen og forventede befolkningsveksten, slik at vi både unngår 

kjelleroversvømmelser, kloakkstopper, forurensing og ekstra utgifter til behandling av 

overvann på Monserud.  

 

Gebyrnivået: 

Konsekvensene for gebyrnivå er basert på planens omfang av investeringer og 

driftskostnader. Det er forutsatt en befolkningsvekst på 17.000 innbyggere i perioden 2017 

til 2036. Dette gir en gebyrøkning på maksimalt 39 % i 2020, hvor det igjen reduseres med 

mellom 5-10 % årlig pga befolkningsveksten. Se ellers tabell og forklaring i selve planen.  

Dersom det blir en større befolkningsvekst enn det er antatt i beregningen, vil dette gi store 

positive utslag for gebyrnivået. Det er forutsatt en beskjeden økning i beregningen fra 

selvkostprogrammet (totalt 17 000 på 20 år).  
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Ringerike kommune sammenligner seg med 90 andre kommuner for VA tjenestene og 

ligger i dag i det lavere området på gebyret for vann (Blant de 10 beste), men litt høyere på 
avløpsgebyret. Avløpsgebyret vil imidlertid øke endel pga kapitalkostnadene og vil om 

noen år ligge litt over middels i forhold til de kommunene vi sammenligner oss med. 

 

Rådmannens vurdering 

Hovedplan for avløp og vannmiljø beskriver dagens tilstand på Ringerike kommunes 

vannforekomster og avløpshåndtering. De største utfordringene er knyttet til økte 

vannmengder pga flere tette flater og økt nedbørintensitet. Samtidig har avløpsnettet altfor 

lav utskiftingstakt sammenliknet med landet for øvrig. Mye spredt bebyggelse gir også en 

lav tilknytningsgrad til det offentlige avløpsnettet.  

 

Den foreslåtte tiltakslisten legger opp til å redusere risikoen for økte kostnader til dette. 

Samtidig er tiltakene nødvendige pga forurensningsfare. Dersom mange av tiltakene 

utsettes ytterligere i tid, vil de ovennevnte konsekvensene kunne øke i omfang og gi 

kommunen unødige og eskalerende utgifter, samt et dårligere rykte. Dette kan være 

uheldig med tanke på ønsket befolkningsvekst. Det er viktig at vår eksisterende 

infrastruktur er i god nok stand til å ta imot den forventede befolkningsveksten. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.10.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 
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Arkivsaksnr.: 17/219-6   Arkiv: L12  

 

Oppstart 429 - Reguleringsplan - Slettveien 19 Gnr/bnr 95/101  

Slettveien 19 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.02.2018 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune anbefaler oppstart av 0605_429 detaljregulering for Slettveien 19. 

2. Ved endelig vedtak tas det sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan nr. 18 

«Vestern» der ny plan overlapper nåværende.  

3. Før forslag til reguleringsplan fremmes til førstegangsbehandling må det foretas 

grunnundersøkelser på eiendommen som tenkes utbygd.  

 

 

  

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for å rive nåværende enebolig og bebygge arealet på 

ca. 1400 m2 med en blokk med syv til åtte boenheter og parkeringsgarasje. Området 

planforslaget omfatter er regulert til boligformål i eksisterende plan 18 Vestern (vedlegg 8). 

Gjennomføring av plan vil føre til fortetting da nåværende og omkringliggende bebyggelse 

domineres av frittliggende eneboliger. Rådmannen anser utnyttelsen av området i planforslaget 

som høyere enn ønskelig, tilrettelegging av lekeareal som utilfredsstillende og viktige spørsmål 

rundt grunnforhold som uavklart. Rådmannen anbefaler oppstart av detaljreguleringen, men at 

forhold knyttet til lekeareal, grunnforhold og utnyttelsesgrad er noe som særlig må belyses i det 

videre arbeidet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet startes opp på bakgrunn av forslagsstillers ønske om å bygge boligblokk med 7-8 

enheter på et sentralt og attraktivt område i Slettveien i Hønefoss (se vedlegg 1). Hele arealet 

ligger i eksisterende plan nr. 18 Vestern, avsatt til boligformål. Regulerinsplan 18 Vestern er en 

gammel plan med mangelfulle og upresise bestemmelser, og det henvises derfor til 

kommuneplanens generelle bestemmelser samt plan- og bygningsloven (PBL) for aspekter som 

berører utnyttingsgrad, byggehøyde og lekeareal.  
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Forslaget legger opp til høyere utnyttelse, angitt i prosent bebygd areal (BYA), enn det som 

tillates i kommuneplanens bestemmelser (§1.1.2), større bygningshøyde (PBL §29-4) og 

utilstrekkelig lekeareal (§1.1.3). Planforslaget utløser også behov for grunnundersøkelser. Det 

er derfor behov for en detaljregulering. Initiativet er tatt av Hønefoss Eiendom AS v/ Anders 

Bjerke og Steffen Jensen, og fagkyndig er Coplan AS v/Raymond Fyllingen. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Gnr/bnr 95/101 er i dag bebygd med en enebolig, og benyttes til boligformål.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Forslagsstiller ønsker å bygge boligblokk med syv til åtte boenheter i område som er avsatt til 

boligformål i nåværende reguleringsplan og kommuneplan. Planområdet er på om lag 1900 m2, 

mens område for boligformål er ca. 1368 m2. Arealene er for små for at det kan oppnås 

utnyttingsgrad på <25% BYA slik forslaget er presentert. Forslagsstiller sier han disponerer 

200 m2 vest for eiendomsgrense (på eiendom 95/1), dette er ikke forklart ytterligere. Det 

ekstra arealet vil allikevel ikke være tilstrekkelig med tanke på både utnyttingsgrad <25% 

BYA, og lekearealer for de minste barna er ikke løst.  

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 18 Vestern fra 08.08.1955, se vedlegg 8. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til boligformål. Planen er gammel og har 

upresise bestemmelser. Ved mangelfulle eller upresise bestemmelser er det kommuneplanens 

bestemmelser som gjelder. Tillatt utnyttelsesgrad er 25% BYA og bebyggelsen skal ikke 

overstige 8 meter gesimshøyde og 9 meter mønehøyde (PBL §29-4).  

 

Planer under arbeid i området 

Området er i gjeldende kommuneplan definert som boligformål. Dette vil også være gjeldende i 

ny kommuneplan. Plansaken kommer ikke i konflikt med gjeldende eller kommende 

kommuneplan angående arealbruk.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hønefoss Eiendom AS v/ Anders Bjerke og 

Steffen Jensen er forslagstillere.  

 

Vedlegg 2 viser foreslått avgrensning av planområdet. Planavgrensning dekker eiendom 95/101 

samt tilstøtende deler av Slettveien (95/100, 95/107) og deler av naboeiendom 95/1. En større 

avgrensning som inkluderer Slettveien fram til krysset mot FV163 har vært diskutert, men 

forslagsstiller ønsket ikke dette da de anser nåværende infrastruktur som god nok til å tåle økt 

trafikk. Ny trafikksituasjon må utredes både med tanke på trafikkmengde og sikkerhet for 

myke trafikanter, og ny planavgrensning må vurderes på grunnlag av denne utredningen. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 95/101, 95/100, 95/1, og 95/107. Alle 

eiendommer er i privat eie.  
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Ringerike kommune har et uttalt mål om befolkningsvekst, hvor hoveddelen av veksten skal tas 

i Hønefoss-området. Dette skal foregå primært gjennom fortetting av allerede planavklarte 

arealer til boligformål, sekundært gjennom nye arealer. Videre legges det vekt på at 

hovedvekten av boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler og andre tjenestetilbud, i tillegg til områder med veletablerte kollektivforbindelser. 

Vestern har per i dag ikke tilfredsstillende løsning for gang- og sykkelvei, og dette vil ikke 

komme på plass før etter 2020-2021. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel 

både når det gjelder beliggenhet og formål, men har noen svakheter når det gjelder sikkerhet 

for gående og syklende. Dette er nærmere omtalt i punkt om «samferdsel og teknisk 

infrastruktur». 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

 

Planarbeidet er i tråd med arealdel når det gjelder formål, men avviker når det gjelder 

utnyttingsgrad i %-BYA, høyde, og bestemmelser og retningslinjer for sandlekeplasser for de 

minste barna.  

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

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

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

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

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

 

Denne saken anses som ikke i tråd med overordna plan mtp. utnyttingsgrad i %-BYA og 

lekeareal, og oppstartsaken legges derfor fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning samt formannskapet. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

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

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

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

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  
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Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene, herunder 

grunnundersøkelser. Forslagsstiller skal også om nødvendig bekoste sikring av grunn på egen 

eiendom i tråd med TEK17 kapittel 7, og eventuelle lokale sikringstiltak skal vedlikeholdes av 

grunneier. 

 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av tiltak for 

å opprettholde eller oppnå god områdestabilitet. Dersom grunnundersøkelser utført på vegne 

av forslagsstiller viser at områdestabiliteten er lite tilfredsstillende vil det være et 

samfunnsansvar å sikre området, og dette ansvaret bør ikke tilfalle forslagsstiller. Sikring av 

områdestabilitet er ikke et krav, men dersom det er behov for sikring og dette ikke utføres vil 

det ikke være aktuelt å tillate utbygging. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning og dialog med 

naboer tidlig i planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i 

høringsperioder.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Området preges av frittliggende eneboligbebyggelse. Med tanke på grunnforhold og estetiske 

kvaliteter bør det avklares om fortetting og blokkbebyggelse er ønskelig i dette området.  

 

Forslagsstiller hevder å disponere 200 m2 av tilstøtende deler av gnr./bnr. 95/1. Boligen 

inntegnet i situasjonsplan går også noe inn på denne delen av gnr./bnr.  95/1. Eierskapsforhold 

rundt gnr./bnr. 95/1 må avklares og dokumenteres. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Plantype og avgrensning 

Foreslått planavgrensning er snever, og dekker ikke Slettveien fram til kryss mot Fv. 163. 

Forslagsstiller må foreta en trafikkanalyse for å finne ut om avgrensningen også bør omfatte 

Slettveien fram til kryss mot Fv. 163. 

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

Skogen i skråningen nordvest på tomta må stå urørt fordi den spiller en viktig rolle som 

stabiliserende element gjennom å binde jordmassene sammen og i tillegg suge opp vann som 

reduserer vannmetning i jorda. Dette er spesielt viktig med hensyn til bebyggelsen som ligger i 

nedkant av skråningen. 
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Skredfare 

Grunnforholdene på Vestern er utfordrende. Det øverste laget består av elvesand av ukjent 

tykkelse, og under elvesanden finner vi med stor sannsynlighet marin leire.  

 

Vestern ligger som et platå omkranset av svært bratte skråninger, og dette er typisk for 

ravinelandskap. Se figur 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Topografien rundt Slettveien. Slettveien 19 er merket med rød avgrensning. 
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I ravinelandskap er det risikofylt å bygge store bygg så nære skråningskant som det her foreslås 

uten nødvendig kjennskap til grunnforhold. I området Vestern/Slettveien er det i hovedsak to 

skredtyper som kan utgjøre en risiko: 

 

 Jordskred 

Jordskred kan oppstå når løsmasser i grunnen blir mettet med vann – f.eks. på grunn av 

ekstremnedbør – og forekommer som regel i bratte skråninger med helning på mer enn 

30°. Dette er omtrent den helningen vi finner i skråningen nordvest i planforslaget. 

Skråningen er dekket av relativt tett skog, og denne skogen bidrar til å stabilisere 

skråningen ved å binde sammen jorda med røtter og suge opp vann. Det bør sikres at 

vegetasjonen i skråningen ikke hogges ned da dette vil forringe stabilitet og øke 

fare for skred og risiko for skade på nedenforliggende boliger. Overflatevann må 

heller ikke ledes ut i skråningen. 

 

 Kvikkleireskred 

Kvikkleire dannes av at saltet i marin leire vaskes ut pga. grunnvann, nedmør mm., men 

ikke all utvasket marin leire er kvikk. Kvikkleireskred kan oppstå i områder med 

sensitiv eller kvikk leire, og kan utvikle seg bakover i en lengde som tilsvarer opptil 20x 

skråningshøyde målt fra fot av skråning, så lenge grunnen i hele dette området består av 

kvikkleire. Det kan derfor bli svært omfattende i areal. I tillegg blir kvikkleire nærmest 

flytende når den blir omrørt (f.eks. under et skred) slik at det gir store konsekvenser 

også for områder som ligger i skredets bane. Dette betyr at et skred i Vestern-området 

vil kunne omfatte et svært stort areal og få meget alvorlige konsekvenser.  

 

I områder der det er kvikkleire i grunnen skal man være svært varsom med å gjøre 

terrenginngrep som skaper økt belastning og/eller vibrasjoner. At eiendommen og det 

foreslåtte bygget i Slettveien ligger så nært skråningskant er svært skjerpende, også mtp. 

jordskred. Forslaget slik det er presentert vil kunne medføre økt terrenglast og behov for 

terrenginngrep og uttak av masser i forbindelse med utgraving til parkeringskjeller. Inngrep i 

terreng og medfølgende vibrasjoner er en av de vanligste utløsende faktorer for 

kvikkleireskred. Hvis resultatet av grunnundersøkelser viser funn av sensitiv eller kvikk leire 

må hele området utredes og eventuelt sikres før anleggsarbeid kan begynne.  

Ettersom det med stor sannsynlighet er marin leire under Vestern må det derfor utredes om 

denne er sensitiv/kvikk. Rådmannen understreker at det pr. i dag ikke er påvist kvikkleire i 

området. Det har ikke vært utført utredninger for Slettveien tidligere, men geotekniske 

utredninger gjort for området sør for Fv. 163 (Krakstadmarka, NGI-rapport 20110293-00-3-

R) viser fast til middels fast leire, altså ikke kvikkleire. Allikevel vet vi at vi har kvikkleire i det 

tilstøtende området Støalandet (NGI-rapport 20091249-00-3-R), og vi kan derfor ikke trekke 

sikre konklusjoner om grunnforholdene i Slettveien uten en geoteknisk utredning. Denne 

utredningen må foreligge før førstegangsbehandling. 
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Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Boligfeltet ligger langs Fv. 163 mellom Hønefoss og Klekken. Området har gode 

bussforbindelser til Hønefoss sentrum. Fra kryss Slettveien/Fv. 163 mot Hønefoss sentrum går 

det fortau på én side av veien, mens det mot Klekken går bred skulder på én side av veien. Det 

er ikke egne sykkelfelt langs veien. Syklende og gående som kommer fra Fv. 163 må krysse 

veien for å komme inn til Slettveien. 

Påvirkning av landskapsbildet 

Forslaget innebærer en markant endring av landskapsbildet for tomten og for nærmeste naboer. 

Ifølge plantegningene og informasjonsskrivet (vedlegg 2-6) ønsker utbygger å sette opp en 

blokk med tre etasjer pluss kjeller, og beskriver det som et «moderne og tidsriktig prosjekt». 

Bygningsmassen innebærer en markant kontrast til omkringliggende bebyggelse, både når det 

gjelder utnyttingsgrad, høyde og bredde og estetikk. Det vil også påvirke solforhold og utsikt 

for flere av naboene. Boligblokka vil også være tydelig i landskapsbildet sett fra nord- og 

vestsida av byen. 

 

Naturmangfold 

Ved å ta vare på skogen i skråningen nordvest på tomta vil man også ivareta naturmangfoldet 

som eventuelt kan bli berørt av prosjektet. 

 

Universell utforming 

Siden foreslått bygning har tre etasjer samt kjellergarasje utløses krav om heis etter TEK17 § 

12-3. Da utløses også krav om at boenhetene skal være universelt utformet etter TEK17 § 12-

2, og at utearealer skal være universelt utformet etter TEK17 § 8-2.  

 

Lekearealer 

Forslaget innebærer en utilfredsstillende løsning med tanke på lekeareal. Dekning av 

nærlekeplass er tilfredsstillende, men forslagsstiller ønsker ikke å opparbeide sandlekeplass nær 

eller på egen tomt. Dette er ikke i tråd med kommuneplanbestemmelsene §1.1.3.  

 

Forhold til klima- og energiplanen. 

Området ligger i relativt kort avstand til sentrum, om lag 20-25 minutters gange. Den korte 

avstanden sammen med et godt busstilbud tilrettelegger for at man i mindre grad er avhengig 

av bil for å komme seg til sentrum, og at man bidrar til å redusere utslipp. Kvaliteten på 

sykkelvei opp til Vestern er allikevel ikke så god som ønskelig mtp. trafikksikkerhet (se punkt 

om «Samferdsel og teknisk infrastruktur»). I KVU for Hønefoss er det forslag om ny bru over 

Petersøya som skal knytte sammen sentrum og Støalandet. Denne brua vil drastisk redusere 

avstand og reisetid for gående og syklende mellom Slettveien og sentrum. 
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Samlet vurdering 

Fortetting av sentrumsnære boligområder er en ønsket utvikling for Ringerike. Det er derimot 

viktig at fortetting skjer der det er hensiktsmessig og at det foregår i tråd med 

kommuneplanens bestemmelser. Forslaget til detaljregulering innebærer brudd med 

kommuneplanens generelle bestemmelser når det gjelder byggehøyde, utnyttelsesgrad og 

lekeareal, og konsekvensene for boligområdets estetiske uttrykk er store da boligblokka slik 

den er framstilt i skissene (vedlegg 4) skiller seg markant ut sammenlignet med 

omkringliggende bebyggelse. Topografien i planområdet er svært utfordrende og utgjør en 

potensiell fare i prosjekter av denne størrelsen. Oppstart av planarbeidet anbefales under 

følgende forutsetninger: 

1. Grunnundersøkelser foretas, vurderes og rapporteres til kommunen med konklusjon.  

2. Utredning av ny trafikksituasjon foretas.  

3. Forslagsstiller må vise til tilfredsstillende dekning av lekeareal. 

4. Forslagsstiller må utføre en sol- og skyggeanalyse som viser hvordan foreslått bygning 

påvirker nevnte forhold på eiendommen og berørte naboeiendommer. 

5. Forslagsstiller må dokumentere disponering/eierskap av 200 m2 på gnr./bnr. 95/1.  

 

Denne listen er ikke uttømmende, og andre utredninger kan bli aktuelle senere i planprosessen. 
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Ringerike kommune - gnr 55/19 - Veksal - Nedre Heradsbygda - etablering 
av basestasjon for telekommunikasjon - klage 
 
 

VEDTAK 
  
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 8. 
februar 2017. 
  
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
  
 
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 14. september 2017.  
  
Sakens bakgrunn 
Saken gjelder søknad om tillatelse til etablering av ny basestasjon for mobilkommunikasjon 
på eiendommen gbnr. 55/19 i Ringerike kommune.  
 
Kommunen er hjemmelshaver til eiendommen. Eiendommen er avsatt til boligformål, men 
arealet benyttes i dag til friområde/grøntområde for områdets beboer. Arealet er ubebygd. 
Tiltakshaver har søkt om dispensasjon fra arealformålet.  
 
Det omsøkte tiltaket består av en stolpe på 8 meter og utstyrsskap for mobiltelefoni. 
Utstyrsskapet har et areal på 1,5 m2, og er i henhold til sakens opplysninger 1,8 meter høyt. 
 
Søknaden datert 31. oktober 2016 er innsendt av ansvarlig søker Technogarden Engineering 
Resources AS på vegne av tiltakshaver Telenor Norge. Ringerike kommune har godkjent 
søknaden i vedtak av 8. februar 2017. 
  
Vedtaket er påklaget av Dan Larsen på vegne av naboer i brev av 20. februar 2017. Det er 
også innkommet felles merknader fra naboer den 7. og 12. oktober 2016 i forbindelse med 
nabohøring. Merknadene er signert av til sammen 27 beboere og hjemmelshavere i Odins vei, 
fordelt på 18 av 24 eiendommer. 6 av 7 tilstøtende eller gjenboereiendommer til gbnr. 55/19 
har signert felles nabomerknader. 
 
Klageanførslene kan i hovedsak oppsummeres slik: 
 

 Basestasjonens tidligere plassering på Norderhovhjemmet er bedre egnet. 
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 Kommunen er part i saken, og har egne interesser i forhold til beliggenheten. Det 
foreligger således interessekonflikt. Det er kommunen som ikke lenger ønsker å ha 
basestasjonen hos seg, og det er kommunen som uten begrunnelse har vedtatt at den 
kan flyttes til det eneste, og nærliggende friareal i området. Det er allerede inngått 
leieavtale mellom kommunen og Telenor Norge. 

 Saken er ikke godt nok opplyst. Det mangler grundig utredning, og det er ikke gjort 
tilstrekkelig undersøkelser av alternativ plassering. 

 Det er en mulig strålingsfare fra masten som ikke er forenlig med at området benyttes 
av barn og foreldre som friområde.  

   
Klagen ble behandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 8. mai 2017. 
Utvalget har ikke funnet grunnlag for å endre kommunens tidligere vedtak. 
  
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9, 
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene. 
 
Fylkesmannen ba kommunen den 4. oktober 2017 om å få en redegjørelse for alternativ 
plassering. Svar ble oversendt Fylkesmannen den 13. november 2017.  
  
Fylkesmannens merknader 
Basestasjon for telekommunikasjon er et søknadspliktig tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 
20-1 bokstav a).  
 
Klagerett og klagefrist 
Klager har rettslig klageinteresse, og dermed klageadgang på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 
28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel 2007-2019. Kommuneplanen er 
vedtatt av kommunestyret den 30. august 2007. 
 
Eiendommen er i henhold til arealdelen avsatt til boligområde. Eiendommen har siden 
etablering av boligområdet vært anvendt til friområde i form av lekeplass/friareal og 
grøntområde. 
 
Hovedutvalget har med henvisning til veiledning til byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 
bokstav e nr. 5 funnet at det ikke er nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdisponering til boligformål. Kommunen har således godkjent søknaden uten å foreta en 
dispensasjonsvurdering. 
 
Fylkesmannen er enig i kommunens vurdering, selv om veiledningen ikke er juridisk 
bindende. Fylkesmannen viser til veiledning til byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav e 
nr. 5, hvor det fremgår følgende:  
 

Infrastruktur til et kommunikasjonsnett vil vanligvis ligge innenfor formål i plan som 
bolig, næring mv. med mindre det foreligger særlige hensyn i planen som 
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bevaringsverdi eller lignende. Det er altså ikke nødvendig at basestasjon er særskilt 
regulert. 
 

Fylkesmannen viser til at eiendommen er regulert til boligbebyggelse, og ikke til friområde. 
Videre er det ikke knyttet andre hensyn til eller lagt begrensninger på eiendommen. Det har 
tidligere ligget en lekeplass på eiendommen, men denne er fjernet av kommunen. 
Fylkesmannen kan på det grunnlag ikke se at plassering av en basestasjon for mobiltelefoni 
vil stride med arealformålet. 
 
Plassering av basestasjon og mast 
Kommunen har som følge av Fylkesmannens henvendelse den 4. oktober 2017 opplyst at det 
er gitt tillatelse til riving av Norderhovhjemmet. Fylkesmannen legger derfor til grunn at det 
er nødvendig å finne en ny plassering for basestasjonen for å ivareta områdets behov for 
mobildekning. Tiltakshaver har opplyst at det skal etableres to nye basestasjoner for å dekke 
opp tap av nåværende basestasjon på Norderhovhjemmet. 
 
Av opplysninger fra tiltakshaver fremgår det at man ønsker å nå flest mulig kunder for hver 
installasjon, slik at antallet basestasjoner kan holdes så lavt som mulig. Det er behov for fri 
sikt fra antenne til brukere for å tilby god nok kvalitet på mobildekningen. Det gjør at 
basestasjoner må plasseres i områder hvor folk bor og ferdes. 
 
Tiltakshaver har søkt om plassering på eiendommen gbnr. 55/19, da denne plassering gir en 
god dekning i området. I følge sakens opplysninger består eiendommen av to parseller. 
Eiendommen måler 3.6 mål, og den aktuelle parsellen er 1,2 mål. Tomten er svakt skrånende. 
Basestasjonen er tenkt lagt i et hjørne, og ødelegger ikke områdets funksjon som friområde. 
Antennen er plassert slik at det er 9-10 meter til nabogrensen mot eiendommene 55/88 og 
55/38. Det fremgår av sakens opplysninger at det er 18-20 meter mellom basestasjonen og de 
nærmeste boligene. Fylkesmannen har gjort undersøkelser i kart, og ser at begge disse 
naboeiendommer er i to etasjer.  
 
Ansvarlig søker har opplyst at det har vært vanskelig å finnet et egnet sted i området, som er 
et boligområde med mye villabebyggelse. Det har blitt vurdert andre plasseringer, blant annet 
på tak eller fasade av boligblokkene på eiendommene gbnr. 54/89. Plasseringen ble funnet 
uhensiktsmessig da antennen kunne komme rett foran vinduer på naboblokken. Videre har 
man vurdert en plassering ca. 1 km nordvest for den omsøkte plasseringen ved Helgerud, men 
denne plasseringen vil ikke gi den ønskede dekning i området. Det fremgår av 
korrespondansen mellom ansvarlig søker og kommunen at topografien i området er 
utfordrende. 
 
Plan- og bygningslovens § 29- første ledd, første punktum er den eneste bestemmelse i loven 
som regulerer et tiltaks plassering. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 

«Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal 
godkjennes av kommunen.» 

 
Godkjenning etter første punktum er begrenset til byggverkets plassering på tomten, og gir 
ikke hjemmel til å avgjøre om en søknad skal tillates på en annen eiendom. I forarbeidene og 
senere rundskriv heter det at der ikke tungtveiende hensyn taler imot skal den omsøkte 
plasseringen godkjennes. Det vises blant annet til rundskrivet H-8/15: 
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«Plan- og bygningsloven § 29-4 forutsettes praktisert slik at tiltakshavers ønske 
imøtekommes der ikke avgjørende grunner taler imot dette. Med avgjørende grunner 
sikter en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for f. eks. 
naboeiendommer og/eller omkringliggende miljø. Det er kun i tilfeller der det 
objektivt sett kan konstateres betydelig ulempe for naboeiendommer eller 
omkringliggende miljø at kommunen kan utøve "kan"-skjønnet etter plan- og 
bygningsloven § 29-4 første ledd (fritt skjønn).» 

 
Klager har i saken anført at det er en mulig strålingsfare fra masten som ikke er forenlig med 
at området benyttes av barn og foreldre som friområde.  
 
Når det gjelder strålingsfare har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en 
tolkningsuttalelse fra 15.10.2012, ref. 2010/3975-2, uttalt at tiltak ikke bør plasseres slik at 
stråling over tillatt verdi faller på noen del av naboeiendom som kan forventes brukt, og som 
på grunn av plasseringen ikke lenger kan benyttes. Ut over dette påpeker departementet i 
uttalelsen at det skal mye til for at stråling alene og naboers/gjenboers frykt for stråling, gir 
hjemmel for å pålegge en alternativ plassering. 
 
Fylkesmannen legger derfor til grunn at tiltakshavers ønske skal veie tungt, der rammene fra 
helsemyndighetene er fulgt. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering av strålingsfaren i 
saken, både i forhold til naboeiendommene og de som benytter friområdet til lek og aktivitet.  
 
Når det gjelder strålingsfare viser Fylkesmannen til opplysninger på hjemmesiden til Statens 
strålevern. Her fremgår det at en antenne på et basestasjonsanlegg sender ut radiosignaler i en 
bestemt retning (sammenlignbart med hvordan en lommelykt sender ut en lyskjegle), og 
nesten horisontalt. Feltet reduseres rask med avstand fra antennen. Ved opphold nærmere enn 
ca. 10 meter fra antennen i hovedstråleretningen (i høyde med selve antennen) kan feltstyrken 
overskride grenseverdiene for befolkningen. Feltet under og i andre retninger enn framover 
fra antennene, er svært lavt. Effekten bak er kraftig dempet i forhold til effekten foran 
antennene. Det betyr at innenfor omkring en halv meters avstand bak de kraftigste antennene, 
vil feltet være lavere enn de internasjonale grenseverdiene for befolkningen. Om helserisikoen 
står det følgende: 
 

Ikke helserisiko 
Slik antenner normalt er montert, vil det være svært lave nivåer på radiobølgene der 
vanlig ferdsel forekommer. Strålevernet har i samarbeid med de andre nordiske 
landenes strålevernsmyndigheter vurdert om basestasjoner innebærer noen 
helserisiko. Konklusjonen er at det per i dag ikke finnes vitenskapelige holdepunkter 
for at eksponering fra basestasjoner forårsaker negative helseeffekter, så lenge 
anbefalte grenseverdier fra den internasjonale strålevernkommisjonen for ikke-
ioniserende stråling, ICNIRP*, ikke overskrides. Vurderingen er basert på 
kvalitetssikret forskning på mulige helseeffekter av slik eksponering.  
Statens strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har utført mange målinger, 
og nivåene er normalt under en tusendel av eksponeringsgrenser anbefalt av 
ICNIRP*. 
*) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Kommisjonen er 
formelt anerkjent av Verdens Helseorganisasjon (WHO) som en uavhengig 
organisasjon for ikke-ioniserende stråling og deres anbefalinger ligger til grunn for 
norsk forvaltning 
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Fylkesmannen viser også til rapport 2012:3 «Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt- en 
vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis» når det gjelder vurdering av strålingsfare. 
Rapporten er utarbeidet av en ekspertgruppe oppnevnt av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Følgende konklusjon om 
eksponering for svake radiofrekvente felt gjøres på s. 133:  
 

”Fordi eksponeringen til daglig ligger langt under ICNIRPs anbefalte 
referanseverdier, og siden det samlet sett ikke er vitenskapelig sannsynliggjort at det 
opptrer skadelige helseeffekter ved eksponering under ICNIRPs referanseverdier, er 
det ikke grunn til a anta at den eksponering vi opplever i dagliglivet i Norge er 
forbundet med helserisiko. På dette grunnlaget anser ekspertgruppen at befolkningen 
generelt er godt beskyttet mot uønskete helseeffekter fra RF-eksponering.” 

 
Fylkesmannen viser til at det fremgår av opplysninger i saken at basestasjonen holder seg 
under de grenseverdier som er satt av myndighetene. Ansvarlig søker har blant annet anført 
følgende i saken: 
 

«Telenor etablerer alltid sine antenner høyt opp i master eller andre konstruksjoner, 
slik at det ikke er mulig å ta varig opphold rett i nærheten av eller foran antennene. 
Det gjøres avslutningsvis oppmerksom på at det er Statens Strålevern og ikke 
Bygningsmyndighetene som vurderer de helsemessige forholdene rundt 
elektromagnetisk felt - EMF - for et slikt anlegg.» 

 
Fylkesmannen finner på denne bakgrunn ikke at det foreligger dokumentasjon for at det er 
helserisiko forbundet med plasseringen, og vi finner derfor ikke at det foreligger vektige 
grunner for å kreve basestasjonen plassert andre steder. Vi er dermed enig med kommunen i 
deres vurdering av saken. Videre peker vi på at vårt samfunn går i en retning at kravene til 
mobildekning økes, både i omfang og med hensyn til kvalitet. Dermed vil antallet av og 
tettheten mellom basestasjoner for mobiltelefoni økes. Dette vil nødvendigvis få den følge at 
sendere skal settes opp i områder hvor folk bor og oppholder seg. 
 
Fylkesmannen antar at stråling vil foregå i en høyde på ca. 8-10 meter. Stråling vil dermed 
ikke ramme brukere av friområdet. Vi mener at verken tiltakets utseende eller funksjon vil 
medføre at eiendommen ikke lenger egner seg til bruk som friområde. Av hensyn til de 
nærmeste naboer oppfordrer Fylkesmannen til at antennene plasseres i en slik høyde og vinkel 
at stråling i horisontal retning i størst mulig grad ikke rammer disse.  
   
Konklusjon 
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn. 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
Jørn-Tomas Einstabland 
fagsjef 
 

  Jeanette Bang 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Technogarden Engineering Resources AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA 
Leif Birger Grønnevik Odins vei 11 3518 HØNEFOSS 
Dan Larsen Odins vei 13 3518 HØNEFOSS 
 
 
 



Fra: Jeanette Bang [fmbujba@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Leif Birger Grønnevik [grolei@hotmail.com] 

Sendt: 09.01.2018 15:37:03 

Emne: Ringerike kommune - gnr 55/19 - Veksal - Nedre Heradsbygda - etablering av 

basestasjon for telekommunikasjon - klage 

Vedlegg: Vedtaket er stadfestet - Ringerike kommune - gnr 55 19 - Veksal - Nedre 

Heradsbygda - etablering av basestasjon for telekommunikasjon - klage.PDF 

Herved følger vedtak fra Fylkesmannen i Buskerud i ovennevnte sak, deres referanse nr. 16/5610. 
 
Vedtaket sendes kun pr. e-post. 

Med vennlig hilsen  

Jeanette Bang  

rådgiver  
 

tlf.: 322 66 662  

fmbujba@fylkesmannen.no 
Kommunal-, justis- og beredskapsavdelingen  

www.fylkesmannen.no/buskerud  



Vår dato: 11.01.2018 
Vår referanse: 2017/7581 
Arkivnr.: 423.1 
Deres referanse: 06.12.2017 
 
Saksbehandler: Oda Charlotte 

Sebusæter 
 
Innvalgstelefon: 32266671

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - gnr 45/168 - Vinterroveien 23 A - klage på tilbygg til 
bolig 
 

VEDTAK 
 
  
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak 17. 
oktober 2017. 
  
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
  
  
  
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 6. desember 2017. 
  
  
  
Sakens bakgrunn 
  
Saken gjelder en klagesak på tilbygg til bolig på eiendommen 45/168. Ringerike kommune 
godkjente søknaden i sak 64/17 og i delegasjonssak nr. 586/17.  
 
Vedtaket er påklaget av nabo, Nicolaj Vogter, 9. november 2017. Klager anfører at det nye 
tilbygget på to etasjer vil forringe solforholdene på deres tomt betraktelig. Det er blitt foretatt 
solskyggeberegninger av ansvarlig søker, som karakteriserer skyggevirkningene fra det 
planlagte tilbygget som moderate. Klager er ikke enig i de beregningene som er blitt foretatt. 
Klager har kommet med en alternativ løsning for tilbygget på én etasje, men tiltakshaver 
ønsker å gå videre med den opprinnelige planen på to etasjer.  
  
Klagen ble behandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13. november 2017, 
som ikke fant grunnlag for å endre sitt tidligere vedtak. 
  
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9, 
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene.  
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Fylkesmannens merknader 
Tilbygg på bolig er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a). 
Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av 
kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 29-4.  
 
Klagerett og klagefrist 
Klager har rettslig klageinteresse i saken fordi vedkommende er nabo til tiltakshaver. Klager 
har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Eiendommen ligger innenfor et område som i reguleringsplan 77 Teglverkstomten er avsatt til 
eneboliger og rekkehus. Reguleringsbestemmelsenes § 3 oppgir at boligen maksimalt kan ha 
to etasjer, men det angis ikke utnyttingsgrad. Ut ifra kommuneplanbestemmelsenes § 1.1.2 
kan boligtomter bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25 % bebygd areal (BYA). 
Ansvarlig søker opplyser at beregnet grad av utnytting etter utbygging blir 15, 4 %. Tiltaket er 
vurdert å være i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 
  
Vurdering av klagers anførsler 
Tiltaket er som nevnt ovenfor i samsvar med gjeldende plangrunnlag. Kommunen skal likevel 
godkjenne byggets plassering og høyde i henhold til plan- og bygningsloven § 29-4. 
Kommunen skriver dette om vurderingen som skal foretas etter bestemmelsen:   
 

«I rundskriv H-8/15 til plan- og bygningsloven § 29-4 står det blant annet at 
bestemmelsen gir hjemmel til å avslå foreslått plassering, og til å kreve en annen 
plassering. Det forutsettes at plan- og bygningsloven § 29-4 praktiseres slik at 
tiltakshavers ønsker imøtekommes der det ikke er avgjørende grunner som taler i mot. 
En slik avgjørende grunn kan for eksempel være at plasseringen medfører betydelig 
ulempe for naboeiendommen.» 

 
I vurderingen skal kommunen ta hensyn til naboens interesser, men det kreves at ulempene er 
kvalifiserte.  
 
Fylkesmannen er enig med kommunen i at det i dette tilfellet ikke er snakk om ulemper av en 
slik kvalifisert art. Tilbygget vil ligge ca. 17 meter fra tomten til Vogter, og tiltaket krever 
ikke dispensasjon.  
 
Selv om skyggevirkninger er viktige vurderingstemaer for bygningsmyndighetene når 
plassering og høyde skal godkjennes, kreves det mer enn de ulempene som er tilfellet i denne 
saken. Selv om det skulle vise seg at solskyggeberegningene foretatt av ansvarlig søker ikke 
er helt presise, vil skyggevirkningene ikke være alvorlige nok til at kommunen kan kreve 
endret plassering av tilbygget. Fylkesmannen er enig med kommunen i at det i tettbebygde og 
sentrumsnære strøk må kunne forventes at det gjennomføres byggetiltak som kan påvirke 
forhold som lys og utsikt.  
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Konklusjon 
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn. 
 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
Jørn-Tomas Einstabland 
fagsjef 
 

  Oda Charlotte Sebusæter 
   

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Styri Ole Christian Sivilingeniør Hauger 3520 JEVNAKER 
Line Synøve Østvold Vinterroveien 23A 3517 HØNEFOSS 
Nicolaj Vogter Høybyveien 52 3517 HØNEFOSS 
 
 
 



Fra: Oda Charlotte Sebusæter [fmbuocs@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.01.2018 16:06:52 

Emne: Vedtak stadfestet - Ringerike kommune - gnr 45/168 - Vinterroveien 23 A - klage på 

tilbygg til bolig 

Vedlegg: Vedtak stadfestet - Ringerike kommune - gnr 45 168 - Vinterroveien 23 A - klage 

på tilbygg til bolig.PDF 

Vedlagt følger vedtaket i ovennevnte sak. Vedtaket sendes kun pr. epost.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Oda Charlotte Sebusæter 

rådgiver, Fylkesmannen i Buskerud 



 

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 

14/957-53 1780/18 GNR 

163/10,14,15,22 

 16.01.2018 

 

Sluttrapport etter opprydding av forurenset grunn 

Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - Bergland 

 

Ringerike kommune ved forurensningsmyndigheten viser til brev av 24.11.2017 (varsel om 

vedtak) vedrørende status på sluttrapport etter opprydding av forurenset grunn, og svar fra 

ansvarlig søker (SØK) den 8.1.2018.  

 

SØK oppgir at forurensede masser er fjernet fra byggetomten, og at eventuelle nødvendige 

tiltak vil fremgå av sluttrapporten. Det er ikke noe som tyder på at massene som er fjernet 

(betong, armeringsjern og stål) har forurensningsgrad utover tilstandsklassen 2. Sluttkontrollen 

må skje på barmark. 

 

Vår vurdering 

Vi forstår at det må utføres sluttkontroll på barmark, og at det således ikke er mulig å sende inn 

sluttrapport før etter snøsmelting. 

 

Sluttrapporten skal dokumentere at vilkår i vedtak om godkjenning av tiltaksplan av 24.7.2014 

saknr. 14/2306-11 er fulgt. Det er tiltakshaver som har ansvaret for at arbeidene er utført i 

henhold til vedtak og forurensningsforskriften kapittel 2. Kommunens godkjenning fratar dere 

ikke ansvaret for at tiltakene er tilstrekkelige i henhold til § 2-5 i forskriften. Se faktaarket 

«Tiltakshavers ansvar ved terrenginngrep i forurenset grunn M-811» for mer informasjon. 

 

For å unngå pålegg må dere gjøre følgende: 

 Sende oss sluttrapport innen 1.6.2018 med opplysninger om at du som grunneier har 

ryddet opp: Miljø- og arealforvaltning/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 mfl.  
 Rapportere tiltaksområdet til Miljødirektoratets database Grunnforurensning innen 

1.6.2018, dersom dette ikke allerede er gjort. Registreringen skjer elektronisk på 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/  
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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 

 

 

 

Kopi: 

Atelier Grøstad Arkitektur AS, Merdeveien 1, 3676 NOTODDEN 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/3540 04.09.2017 DS  488/17 R/TEK/INGRIS GNR 103/96 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 103/96 - Ringkollveien 29 

 

17/2580 27.12.2017 DS  723/17 R/TEK/NILILY GNR 49/352 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 49/352 - Veienkroken 8 

 

17/4979 03.01.2018 DS  5/18 R/TEK/OLEMOS GNR 144/74 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 144/74 - Strømsoddveien 317 

 

17/5019 08.01.2018 DS  7/18 R/TEK/INGPRE GNR 316/43, 316/3, 

316/92 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 316/43, 316/3, 316/92 

 

17/4793 08.01.2018 DS  8/18 R/TEK/ANEWEB GNR 103/110 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 103/314 - Andersløkkeveien 18 

 

17/4631 09.01.2018 DS  9/18 R/TEK/AEMYH GNR 274/125 

  

Vognbod Gnr/bnr 274/125 - Hvalsbruveien 10 

 

18/83 09.01.2018 DS  10/18 R/TEK/HALA GNR 280/7 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 280/7 

 

17/5019 09.01.2018 DS  11/18 R/TEK/INGPRE GNR 316/43, 316/3, 

316/92 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Arealoverføring Gnr/bnr 316/43, 316/3, 316/92 

 

17/5019 09.01.2018 DS  12/18 R/TEK/INGPRE GNR 316/43, 316/3, 

316/92 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 316/43, 316/3, 316/92 

 

17/3797 09.01.2018 DS  13/18 R/TEK/KARGRA GNR 298/40 

  

Hytte med uthus Gnr/bnr 298/40 tomt 266 - Setertjern - Ringerud 

 

18/127 11.01.2018 DS  14/18 R/TEK/BERLE GNR 274/191 

Aleksander Moe Øverby  

Ombygging Gnr/bnr 274/191 - Rådyrveien 15 

 

18/84 11.01.2018 DS  15/18 R/TEK/AEMYH GNR 300/4 

Arne Werner Løken  

Bruksendring samt bygging av garasje og tilbygg Gnr/bnr 300/4 - Vestre Ådal 546 

 

17/4525 12.01.2018 DS  16/18 R/TEK/INGRIS GNR 12/7 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 12/7 

 

18/224 15.01.2018 DS  18/18 R/TEK/N03 GNR 271/278 

  

Deling av eiendom gnr/bnr 271/278 - Verkstedveien 34 

 

17/4893 15.01.2018 DS  19/18 R/TEK/N03 GNR 271/299 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 271/299 - Verkstedveien 36 A og B 

 

17/1861 15.01.2018 DS  20/18 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

Oppføring av undervisningsbygg Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

18/9 16.01.2018 DS  21/18 R/TEK/N03 GNR 262/86 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 262/86 - Nakkerudgata 

 

18/9 16.01.2018 DS  22/18 R/TEK/N03 GNR 262/86 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Deling av eiendom Gnr/bnr 262/86 - Nakkerudgata 

 

18/240 16.01.2018 DS  23/18 R/TEK/INGRIS GNR 290/116 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 290/116 - Veernveien 10 

 

17/4574 17.01.2018 DS  24/18 R/TEK/BOLA GNR 87/448 

  

Varsel om registrering som særskilt brannobjekt, Ullerål skole - Paviljonger  

 

17/4604 17.01.2018 DS  25/18 R/TEK/BOLA GNR 285/1 

  

Varsel om registrering som særskilt brannobjekt - Buttingsrud Camping  

 

17/4662 17.01.2018 DS  26/18 R/TEK/BOLA GNR 220/1 

  

Varsel om registrering som særskilt brannobjekt - Onsakervika Camping  

 

17/4668 17.01.2018 DS  27/18 R/TEK/BOLA GNR 220/2 

  

Varsel om registrering som særskilt brannobjekt - Odin Camping  

 

17/4633 17.01.2018 DS  28/18 R/TEK/BOLA GNR 290/124-3 

  

Varsel om registrering som særskilt brannobjekt - Sperillen Camping  

 

17/4669 17.01.2018 DS  29/18 R/TEK/BOLA GNR 232/2 

  

Varsel om registrering som særskilt brannobjekt - Rørvik Camping  

 

17/4670 17.01.2018 DS  30/18 R/TEK/BOLA GNR 234/1 

  

Varsel om registrering som særskilt brannobjekt - Utvika Camping  

 

18/265 18.01.2018 DS  32/18 R/TEK/AEMYH GNR 89/90 

Helge Reidar Erlandsen  

Bygging av påbygg Gnr/bnr 89/90 - Almemoen 19 

 

17/4290 19.01.2018 DS  34/18 R/TEK/ANEWEB GNR 105/142 

  

Tilbygg til hytte og utebod Gnr/bnr 105/142 
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17/4572 22.01.2018 DS  35/18 R/TEK/KARGRA GNR 62/2 

  

Bygging av tilbygg til driftshus og bruksendring Gnr/bnr 62/2 - Soknedalsveien 59 

 

18/35 22.01.2018 DS  38/18 R/TEK/KARGRA GNR 132/419 

Anne Grete Kristiansen  

Utvidelse av bolig Gnr/bnr 132/419 - Bølgenhøgda 6 

 

18/155 23.01.2018 DS  39/18 R/TEK/OLAVA GNR 38/219, 38/223 

Hm 33 Kontoreiendom AS  

Grensejustering Gnr/bnr 38/219, 38/223 

 

17/4117 23.01.2018 DS  40/18 R/TEK/KARGRA GNR 86/162 

  

Tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 86/162 - Slettåkerveien 1 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 05.02.2018 00:00:00-05.02.2018 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

16/5610-36 10.01.2018 R/TEK/ANEWEB GNR 55/19 

1101/18 Fylkesmannen i Buskerud 

Vedtak fra Fylkesmannen - etablering av basestasjon for telekommunikasjon  

 

17/3078-30 12.01.2018 R/TEK/KARGRA GNR 45/168 

1415/18 Fylkesmannen i Buskerud 

Vedtak stadfestet - klage på tilbygg til bolig Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 

23 A 

 

14/957-53 16.01.2018 R/TEK/OLEMOS GNR 163/10,14,15,22 

1780/18 Befa AS 

Sluttrapport etter opprydding av forurenset grunn Gnr/bnr 163/10 ,163/14 

,163/15 ,163/22  - Bergland 

 



Vår dato: 08.01.2018 
Vår referanse: 2017/5692 
Arkivnr.: 423.1 
Deres referanse:  
 
Saksbehandler: Jeanette Bang 
 
Innvalgstelefon: 32266662

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - gnr 55/19 - Veksal - Nedre Heradsbygda - etablering 
av basestasjon for telekommunikasjon - klage 
 
 

VEDTAK 
  
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 8. 
februar 2017. 
  
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
  
 
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 14. september 2017.  
  
Sakens bakgrunn 
Saken gjelder søknad om tillatelse til etablering av ny basestasjon for mobilkommunikasjon 
på eiendommen gbnr. 55/19 i Ringerike kommune.  
 
Kommunen er hjemmelshaver til eiendommen. Eiendommen er avsatt til boligformål, men 
arealet benyttes i dag til friområde/grøntområde for områdets beboer. Arealet er ubebygd. 
Tiltakshaver har søkt om dispensasjon fra arealformålet.  
 
Det omsøkte tiltaket består av en stolpe på 8 meter og utstyrsskap for mobiltelefoni. 
Utstyrsskapet har et areal på 1,5 m2, og er i henhold til sakens opplysninger 1,8 meter høyt. 
 
Søknaden datert 31. oktober 2016 er innsendt av ansvarlig søker Technogarden Engineering 
Resources AS på vegne av tiltakshaver Telenor Norge. Ringerike kommune har godkjent 
søknaden i vedtak av 8. februar 2017. 
  
Vedtaket er påklaget av Dan Larsen på vegne av naboer i brev av 20. februar 2017. Det er 
også innkommet felles merknader fra naboer den 7. og 12. oktober 2016 i forbindelse med 
nabohøring. Merknadene er signert av til sammen 27 beboere og hjemmelshavere i Odins vei, 
fordelt på 18 av 24 eiendommer. 6 av 7 tilstøtende eller gjenboereiendommer til gbnr. 55/19 
har signert felles nabomerknader. 
 
Klageanførslene kan i hovedsak oppsummeres slik: 
 

 Basestasjonens tidligere plassering på Norderhovhjemmet er bedre egnet. 



Side 2 av 6 

 Kommunen er part i saken, og har egne interesser i forhold til beliggenheten. Det 
foreligger således interessekonflikt. Det er kommunen som ikke lenger ønsker å ha 
basestasjonen hos seg, og det er kommunen som uten begrunnelse har vedtatt at den 
kan flyttes til det eneste, og nærliggende friareal i området. Det er allerede inngått 
leieavtale mellom kommunen og Telenor Norge. 

 Saken er ikke godt nok opplyst. Det mangler grundig utredning, og det er ikke gjort 
tilstrekkelig undersøkelser av alternativ plassering. 

 Det er en mulig strålingsfare fra masten som ikke er forenlig med at området benyttes 
av barn og foreldre som friområde.  

   
Klagen ble behandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 8. mai 2017. 
Utvalget har ikke funnet grunnlag for å endre kommunens tidligere vedtak. 
  
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9, 
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene. 
 
Fylkesmannen ba kommunen den 4. oktober 2017 om å få en redegjørelse for alternativ 
plassering. Svar ble oversendt Fylkesmannen den 13. november 2017.  
  
Fylkesmannens merknader 
Basestasjon for telekommunikasjon er et søknadspliktig tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 
20-1 bokstav a).  
 
Klagerett og klagefrist 
Klager har rettslig klageinteresse, og dermed klageadgang på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 
28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel 2007-2019. Kommuneplanen er 
vedtatt av kommunestyret den 30. august 2007. 
 
Eiendommen er i henhold til arealdelen avsatt til boligområde. Eiendommen har siden 
etablering av boligområdet vært anvendt til friområde i form av lekeplass/friareal og 
grøntområde. 
 
Hovedutvalget har med henvisning til veiledning til byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 
bokstav e nr. 5 funnet at det ikke er nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdisponering til boligformål. Kommunen har således godkjent søknaden uten å foreta en 
dispensasjonsvurdering. 
 
Fylkesmannen er enig i kommunens vurdering, selv om veiledningen ikke er juridisk 
bindende. Fylkesmannen viser til veiledning til byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav e 
nr. 5, hvor det fremgår følgende:  
 

Infrastruktur til et kommunikasjonsnett vil vanligvis ligge innenfor formål i plan som 
bolig, næring mv. med mindre det foreligger særlige hensyn i planen som 
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bevaringsverdi eller lignende. Det er altså ikke nødvendig at basestasjon er særskilt 
regulert. 
 

Fylkesmannen viser til at eiendommen er regulert til boligbebyggelse, og ikke til friområde. 
Videre er det ikke knyttet andre hensyn til eller lagt begrensninger på eiendommen. Det har 
tidligere ligget en lekeplass på eiendommen, men denne er fjernet av kommunen. 
Fylkesmannen kan på det grunnlag ikke se at plassering av en basestasjon for mobiltelefoni 
vil stride med arealformålet. 
 
Plassering av basestasjon og mast 
Kommunen har som følge av Fylkesmannens henvendelse den 4. oktober 2017 opplyst at det 
er gitt tillatelse til riving av Norderhovhjemmet. Fylkesmannen legger derfor til grunn at det 
er nødvendig å finne en ny plassering for basestasjonen for å ivareta områdets behov for 
mobildekning. Tiltakshaver har opplyst at det skal etableres to nye basestasjoner for å dekke 
opp tap av nåværende basestasjon på Norderhovhjemmet. 
 
Av opplysninger fra tiltakshaver fremgår det at man ønsker å nå flest mulig kunder for hver 
installasjon, slik at antallet basestasjoner kan holdes så lavt som mulig. Det er behov for fri 
sikt fra antenne til brukere for å tilby god nok kvalitet på mobildekningen. Det gjør at 
basestasjoner må plasseres i områder hvor folk bor og ferdes. 
 
Tiltakshaver har søkt om plassering på eiendommen gbnr. 55/19, da denne plassering gir en 
god dekning i området. I følge sakens opplysninger består eiendommen av to parseller. 
Eiendommen måler 3.6 mål, og den aktuelle parsellen er 1,2 mål. Tomten er svakt skrånende. 
Basestasjonen er tenkt lagt i et hjørne, og ødelegger ikke områdets funksjon som friområde. 
Antennen er plassert slik at det er 9-10 meter til nabogrensen mot eiendommene 55/88 og 
55/38. Det fremgår av sakens opplysninger at det er 18-20 meter mellom basestasjonen og de 
nærmeste boligene. Fylkesmannen har gjort undersøkelser i kart, og ser at begge disse 
naboeiendommer er i to etasjer.  
 
Ansvarlig søker har opplyst at det har vært vanskelig å finnet et egnet sted i området, som er 
et boligområde med mye villabebyggelse. Det har blitt vurdert andre plasseringer, blant annet 
på tak eller fasade av boligblokkene på eiendommene gbnr. 54/89. Plasseringen ble funnet 
uhensiktsmessig da antennen kunne komme rett foran vinduer på naboblokken. Videre har 
man vurdert en plassering ca. 1 km nordvest for den omsøkte plasseringen ved Helgerud, men 
denne plasseringen vil ikke gi den ønskede dekning i området. Det fremgår av 
korrespondansen mellom ansvarlig søker og kommunen at topografien i området er 
utfordrende. 
 
Plan- og bygningslovens § 29- første ledd, første punktum er den eneste bestemmelse i loven 
som regulerer et tiltaks plassering. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 

«Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal 
godkjennes av kommunen.» 

 
Godkjenning etter første punktum er begrenset til byggverkets plassering på tomten, og gir 
ikke hjemmel til å avgjøre om en søknad skal tillates på en annen eiendom. I forarbeidene og 
senere rundskriv heter det at der ikke tungtveiende hensyn taler imot skal den omsøkte 
plasseringen godkjennes. Det vises blant annet til rundskrivet H-8/15: 
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«Plan- og bygningsloven § 29-4 forutsettes praktisert slik at tiltakshavers ønske 
imøtekommes der ikke avgjørende grunner taler imot dette. Med avgjørende grunner 
sikter en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for f. eks. 
naboeiendommer og/eller omkringliggende miljø. Det er kun i tilfeller der det 
objektivt sett kan konstateres betydelig ulempe for naboeiendommer eller 
omkringliggende miljø at kommunen kan utøve "kan"-skjønnet etter plan- og 
bygningsloven § 29-4 første ledd (fritt skjønn).» 

 
Klager har i saken anført at det er en mulig strålingsfare fra masten som ikke er forenlig med 
at området benyttes av barn og foreldre som friområde.  
 
Når det gjelder strålingsfare har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en 
tolkningsuttalelse fra 15.10.2012, ref. 2010/3975-2, uttalt at tiltak ikke bør plasseres slik at 
stråling over tillatt verdi faller på noen del av naboeiendom som kan forventes brukt, og som 
på grunn av plasseringen ikke lenger kan benyttes. Ut over dette påpeker departementet i 
uttalelsen at det skal mye til for at stråling alene og naboers/gjenboers frykt for stråling, gir 
hjemmel for å pålegge en alternativ plassering. 
 
Fylkesmannen legger derfor til grunn at tiltakshavers ønske skal veie tungt, der rammene fra 
helsemyndighetene er fulgt. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering av strålingsfaren i 
saken, både i forhold til naboeiendommene og de som benytter friområdet til lek og aktivitet.  
 
Når det gjelder strålingsfare viser Fylkesmannen til opplysninger på hjemmesiden til Statens 
strålevern. Her fremgår det at en antenne på et basestasjonsanlegg sender ut radiosignaler i en 
bestemt retning (sammenlignbart med hvordan en lommelykt sender ut en lyskjegle), og 
nesten horisontalt. Feltet reduseres rask med avstand fra antennen. Ved opphold nærmere enn 
ca. 10 meter fra antennen i hovedstråleretningen (i høyde med selve antennen) kan feltstyrken 
overskride grenseverdiene for befolkningen. Feltet under og i andre retninger enn framover 
fra antennene, er svært lavt. Effekten bak er kraftig dempet i forhold til effekten foran 
antennene. Det betyr at innenfor omkring en halv meters avstand bak de kraftigste antennene, 
vil feltet være lavere enn de internasjonale grenseverdiene for befolkningen. Om helserisikoen 
står det følgende: 
 

Ikke helserisiko 
Slik antenner normalt er montert, vil det være svært lave nivåer på radiobølgene der 
vanlig ferdsel forekommer. Strålevernet har i samarbeid med de andre nordiske 
landenes strålevernsmyndigheter vurdert om basestasjoner innebærer noen 
helserisiko. Konklusjonen er at det per i dag ikke finnes vitenskapelige holdepunkter 
for at eksponering fra basestasjoner forårsaker negative helseeffekter, så lenge 
anbefalte grenseverdier fra den internasjonale strålevernkommisjonen for ikke-
ioniserende stråling, ICNIRP*, ikke overskrides. Vurderingen er basert på 
kvalitetssikret forskning på mulige helseeffekter av slik eksponering.  
Statens strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har utført mange målinger, 
og nivåene er normalt under en tusendel av eksponeringsgrenser anbefalt av 
ICNIRP*. 
*) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Kommisjonen er 
formelt anerkjent av Verdens Helseorganisasjon (WHO) som en uavhengig 
organisasjon for ikke-ioniserende stråling og deres anbefalinger ligger til grunn for 
norsk forvaltning 
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Fylkesmannen viser også til rapport 2012:3 «Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt- en 
vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis» når det gjelder vurdering av strålingsfare. 
Rapporten er utarbeidet av en ekspertgruppe oppnevnt av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Følgende konklusjon om 
eksponering for svake radiofrekvente felt gjøres på s. 133:  
 

”Fordi eksponeringen til daglig ligger langt under ICNIRPs anbefalte 
referanseverdier, og siden det samlet sett ikke er vitenskapelig sannsynliggjort at det 
opptrer skadelige helseeffekter ved eksponering under ICNIRPs referanseverdier, er 
det ikke grunn til a anta at den eksponering vi opplever i dagliglivet i Norge er 
forbundet med helserisiko. På dette grunnlaget anser ekspertgruppen at befolkningen 
generelt er godt beskyttet mot uønskete helseeffekter fra RF-eksponering.” 

 
Fylkesmannen viser til at det fremgår av opplysninger i saken at basestasjonen holder seg 
under de grenseverdier som er satt av myndighetene. Ansvarlig søker har blant annet anført 
følgende i saken: 
 

«Telenor etablerer alltid sine antenner høyt opp i master eller andre konstruksjoner, 
slik at det ikke er mulig å ta varig opphold rett i nærheten av eller foran antennene. 
Det gjøres avslutningsvis oppmerksom på at det er Statens Strålevern og ikke 
Bygningsmyndighetene som vurderer de helsemessige forholdene rundt 
elektromagnetisk felt - EMF - for et slikt anlegg.» 

 
Fylkesmannen finner på denne bakgrunn ikke at det foreligger dokumentasjon for at det er 
helserisiko forbundet med plasseringen, og vi finner derfor ikke at det foreligger vektige 
grunner for å kreve basestasjonen plassert andre steder. Vi er dermed enig med kommunen i 
deres vurdering av saken. Videre peker vi på at vårt samfunn går i en retning at kravene til 
mobildekning økes, både i omfang og med hensyn til kvalitet. Dermed vil antallet av og 
tettheten mellom basestasjoner for mobiltelefoni økes. Dette vil nødvendigvis få den følge at 
sendere skal settes opp i områder hvor folk bor og oppholder seg. 
 
Fylkesmannen antar at stråling vil foregå i en høyde på ca. 8-10 meter. Stråling vil dermed 
ikke ramme brukere av friområdet. Vi mener at verken tiltakets utseende eller funksjon vil 
medføre at eiendommen ikke lenger egner seg til bruk som friområde. Av hensyn til de 
nærmeste naboer oppfordrer Fylkesmannen til at antennene plasseres i en slik høyde og vinkel 
at stråling i horisontal retning i størst mulig grad ikke rammer disse.  
   
Konklusjon 
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn. 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
Jørn-Tomas Einstabland 
fagsjef 
 

  Jeanette Bang 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Technogarden Engineering Resources AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA 
Leif Birger Grønnevik Odins vei 11 3518 HØNEFOSS 
Dan Larsen Odins vei 13 3518 HØNEFOSS 
 
 
 



Fra: Jeanette Bang [fmbujba@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Leif Birger Grønnevik [grolei@hotmail.com] 

Sendt: 09.01.2018 15:37:03 

Emne: Ringerike kommune - gnr 55/19 - Veksal - Nedre Heradsbygda - etablering av 

basestasjon for telekommunikasjon - klage 

Vedlegg: Vedtaket er stadfestet - Ringerike kommune - gnr 55 19 - Veksal - Nedre 

Heradsbygda - etablering av basestasjon for telekommunikasjon - klage.PDF 

Herved følger vedtak fra Fylkesmannen i Buskerud i ovennevnte sak, deres referanse nr. 16/5610. 
 
Vedtaket sendes kun pr. e-post. 

Med vennlig hilsen  

Jeanette Bang  

rådgiver  
 

tlf.: 322 66 662  

fmbujba@fylkesmannen.no 
Kommunal-, justis- og beredskapsavdelingen  

www.fylkesmannen.no/buskerud  
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Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - gnr 45/168 - Vinterroveien 23 A - klage på tilbygg til 
bolig 
 

VEDTAK 
 
  
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak 17. 
oktober 2017. 
  
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
  
  
  
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 6. desember 2017. 
  
  
  
Sakens bakgrunn 
  
Saken gjelder en klagesak på tilbygg til bolig på eiendommen 45/168. Ringerike kommune 
godkjente søknaden i sak 64/17 og i delegasjonssak nr. 586/17.  
 
Vedtaket er påklaget av nabo, Nicolaj Vogter, 9. november 2017. Klager anfører at det nye 
tilbygget på to etasjer vil forringe solforholdene på deres tomt betraktelig. Det er blitt foretatt 
solskyggeberegninger av ansvarlig søker, som karakteriserer skyggevirkningene fra det 
planlagte tilbygget som moderate. Klager er ikke enig i de beregningene som er blitt foretatt. 
Klager har kommet med en alternativ løsning for tilbygget på én etasje, men tiltakshaver 
ønsker å gå videre med den opprinnelige planen på to etasjer.  
  
Klagen ble behandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13. november 2017, 
som ikke fant grunnlag for å endre sitt tidligere vedtak. 
  
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9, 
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene.  
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Fylkesmannens merknader 
Tilbygg på bolig er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a). 
Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av 
kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 29-4.  
 
Klagerett og klagefrist 
Klager har rettslig klageinteresse i saken fordi vedkommende er nabo til tiltakshaver. Klager 
har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Eiendommen ligger innenfor et område som i reguleringsplan 77 Teglverkstomten er avsatt til 
eneboliger og rekkehus. Reguleringsbestemmelsenes § 3 oppgir at boligen maksimalt kan ha 
to etasjer, men det angis ikke utnyttingsgrad. Ut ifra kommuneplanbestemmelsenes § 1.1.2 
kan boligtomter bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25 % bebygd areal (BYA). 
Ansvarlig søker opplyser at beregnet grad av utnytting etter utbygging blir 15, 4 %. Tiltaket er 
vurdert å være i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 
  
Vurdering av klagers anførsler 
Tiltaket er som nevnt ovenfor i samsvar med gjeldende plangrunnlag. Kommunen skal likevel 
godkjenne byggets plassering og høyde i henhold til plan- og bygningsloven § 29-4. 
Kommunen skriver dette om vurderingen som skal foretas etter bestemmelsen:   
 

«I rundskriv H-8/15 til plan- og bygningsloven § 29-4 står det blant annet at 
bestemmelsen gir hjemmel til å avslå foreslått plassering, og til å kreve en annen 
plassering. Det forutsettes at plan- og bygningsloven § 29-4 praktiseres slik at 
tiltakshavers ønsker imøtekommes der det ikke er avgjørende grunner som taler i mot. 
En slik avgjørende grunn kan for eksempel være at plasseringen medfører betydelig 
ulempe for naboeiendommen.» 

 
I vurderingen skal kommunen ta hensyn til naboens interesser, men det kreves at ulempene er 
kvalifiserte.  
 
Fylkesmannen er enig med kommunen i at det i dette tilfellet ikke er snakk om ulemper av en 
slik kvalifisert art. Tilbygget vil ligge ca. 17 meter fra tomten til Vogter, og tiltaket krever 
ikke dispensasjon.  
 
Selv om skyggevirkninger er viktige vurderingstemaer for bygningsmyndighetene når 
plassering og høyde skal godkjennes, kreves det mer enn de ulempene som er tilfellet i denne 
saken. Selv om det skulle vise seg at solskyggeberegningene foretatt av ansvarlig søker ikke 
er helt presise, vil skyggevirkningene ikke være alvorlige nok til at kommunen kan kreve 
endret plassering av tilbygget. Fylkesmannen er enig med kommunen i at det i tettbebygde og 
sentrumsnære strøk må kunne forventes at det gjennomføres byggetiltak som kan påvirke 
forhold som lys og utsikt.  
 
 
  
 



Side 3 av 3 

Konklusjon 
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn. 
 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
Jørn-Tomas Einstabland 
fagsjef 
 

  Oda Charlotte Sebusæter 
   

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Styri Ole Christian Sivilingeniør Hauger 3520 JEVNAKER 
Line Synøve Østvold Vinterroveien 23A 3517 HØNEFOSS 
Nicolaj Vogter Høybyveien 52 3517 HØNEFOSS 
 
 
 



Fra: Oda Charlotte Sebusæter [fmbuocs@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.01.2018 16:06:52 

Emne: Vedtak stadfestet - Ringerike kommune - gnr 45/168 - Vinterroveien 23 A - klage på 

tilbygg til bolig 

Vedlegg: Vedtak stadfestet - Ringerike kommune - gnr 45 168 - Vinterroveien 23 A - klage 

på tilbygg til bolig.PDF 

Vedlagt følger vedtaket i ovennevnte sak. Vedtaket sendes kun pr. epost.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Oda Charlotte Sebusæter 

rådgiver, Fylkesmannen i Buskerud 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 
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Befa AS       

Postboks 226 

 

3672 NOTODDEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/957-53 1780/18 GNR 

163/10,14,15,22 

 16.01.2018 

 

Sluttrapport etter opprydding av forurenset grunn 

Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - Bergland 

 

Ringerike kommune ved forurensningsmyndigheten viser til brev av 24.11.2017 (varsel om 

vedtak) vedrørende status på sluttrapport etter opprydding av forurenset grunn, og svar fra 

ansvarlig søker (SØK) den 8.1.2018.  

 

SØK oppgir at forurensede masser er fjernet fra byggetomten, og at eventuelle nødvendige 

tiltak vil fremgå av sluttrapporten. Det er ikke noe som tyder på at massene som er fjernet 

(betong, armeringsjern og stål) har forurensningsgrad utover tilstandsklassen 2. Sluttkontrollen 

må skje på barmark. 

 

Vår vurdering 

Vi forstår at det må utføres sluttkontroll på barmark, og at det således ikke er mulig å sende inn 

sluttrapport før etter snøsmelting. 

 

Sluttrapporten skal dokumentere at vilkår i vedtak om godkjenning av tiltaksplan av 24.7.2014 

saknr. 14/2306-11 er fulgt. Det er tiltakshaver som har ansvaret for at arbeidene er utført i 

henhold til vedtak og forurensningsforskriften kapittel 2. Kommunens godkjenning fratar dere 

ikke ansvaret for at tiltakene er tilstrekkelige i henhold til § 2-5 i forskriften. Se faktaarket 

«Tiltakshavers ansvar ved terrenginngrep i forurenset grunn M-811» for mer informasjon. 

 

For å unngå pålegg må dere gjøre følgende: 

 Sende oss sluttrapport innen 1.6.2018 med opplysninger om at du som grunneier har 

ryddet opp: Miljø- og arealforvaltning/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 mfl.  
 Rapportere tiltaksområdet til Miljødirektoratets database Grunnforurensning innen 

1.6.2018, dersom dette ikke allerede er gjort. Registreringen skjer elektronisk på 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/  
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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 

 

 

 

Kopi: 

Atelier Grøstad Arkitektur AS, Merdeveien 1, 3676 NOTODDEN 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5755-1   Arkiv:   

 

Godkjenning av Hovedplan avløp  
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1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027. Planen følger 

saken som vedlegg.  

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027 legges 

til grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett. 

3. Planen rulleres årlig administrativt og økonomiske konsekvenser spilles inn i 

forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

 

 

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedplan avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til 

vannmiljø. Planen dekker områdene kommunale avløpssystemer, avløp fra spredt 

bebyggelse og forhold knyttet til vannmiljø. Planen fastsetter framtidige rammebetingelser 

for rådmannens arbeid innenfor området.  

 

Hovedplan avløp gir en kort beskrivelse av dagens situasjon. Planen angir hvordan 

kommunen som ansvarlig for avløpshåndteringen skal oppfylle konkrete krav gitt i lover 

og forskrifter, og den definerer operative mål. Til slutt ender den opp i en tiltaksplan med 

kostnadsramme og tidsplan for tiltakene. Tidsrommet planen skal gjelde for er 2017 – 

2027. Til slutt vises det hvilke konsekvenser investeringene vil utgjøre for gebyrnivået. 

 

Eksisterende Hovedplan avløp ble utarbeidet for perioden 2009-2019. Mange av de 

prioriterte oppgavene fra denne hovedplanen er gjennomført. I den nye planen er det 

beskrevet en rekke nye momenter som påvirker planleggingen i dag. Krav til vannkvalitet 



har økt ytterligere og det forventes klimaendringer som vil påvirke avløpssystemene. Det 

vil også bli økt press på eksisterende infrastruktur på grunn av forventet økt 

befolkningsvekst og fortetting, i tillegg har kunnskapen om forfall på avløpsnettet økt. 

Dette gjør at det er svært viktig å investere i ledningsnettet slik at det er i stand til å 

håndtere den kommende befolkningen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedplan for avløp og vannmiljø gir en kort status for avløpsvirksomheten og arbeid 

knyttet til vannmiljø. 

 

Ringerike kommune opprettholder rensekravene på de kommunale renseanleggene i stor 

grad. Samtidig gjøres det en viktig jobb med å rydde opp i private avløpsanlegg, enten 

ved at de får pålegg om utbedring av anlegget sitt, eller om mulig å koble seg til offentlige 

anlegg. En målsetning er at det ryddes opp i 150 anlegg i året, og det legger tiltakslisten i 

planen opp til.  

 

Kommunen har store utfordringer i forhold til driftsforstyrrelser på avløpsnettet og 

ledningsfornyelse. Vi har en langt høyere andel driftsforstyrrelser i form av kloakkstopper 

og kjelleroversvømmelser enn nabokommuner. Dette gir kommunen et dårlig rykte, 

samtidig som det koster mye. Videre har kommunen en langt lavere utskiftingstakt enn 

snittet i landet. Dette er svært uheldig, spesielt med tanke på at Ringerike kommune skal 

vokse betydelig de neste årene. Dermed er det svært viktig at ledningsnettet også 

oppgraderes slik at disse utfordringene kan unngås framover.  

 
Hovedutfordringene Ringerike komme står overfor er  

 Økte vannmengder i sentrum og manglende systemer til å håndtere det 

 Lav utskiftingstakt og oppgradering av avløpsledningsnettet 

o Høyere andel driftsforstyrrelser enn nabokommuner 

 Nye og strengere krav fra myndighetene 

 Forurensning pga økte vannmengder  

 Av de ca 4000 private avløpsanlegg renser mange (40-70 %) for dårlig 

 

Konsekvenser av hovedutfordringene våre er  

 Kjelleroversvømmelser 

o Kan koste mellom opptil 300 000 i året (2015) 

o Gir kommunen dårlig «image»  

 Nesten dobling av vannmengder inn på spesielt Monserud  

o Mer kostbar drift avløpsrenseanlegg pga (pga økt kjemikalieforbruk, 

strømforbruk, samt slitasje på pumper og utstyr). 

 Unødig drift av mange pumpestasjoner  

o koster store summer ekstra i året. 

 For dårlig avløpsnett  

o Kloakkstopp og forurensning  

 Mange for dårlige private avløpsanlegg 

o Forurensing 

 



Den foreslåtte tiltakslisten legger opp til å redusere risikoen for økte kostnader til dette. 

Det er fokusert på tiltak som  

 Nye overvannsledninger og sanering av felles avløp og overvannsledninger 

 Utskifting av eksisterende dårlige avløpsledninger 

 Oppgradering av pumpestasjoner og renseanlegg for å følge nye krav fra 

myndighetene 

 Nye påkoblinger til offentlig avløp i spredt avløp for å oppnå god vannkvalitet i 

kommunen 

 

Randsone-tiltakene innebærer tilknytning til offentlig avløp for bebyggelse som ligger i 

nærheten av eksisterende ledningsnett. Det er valgt ut områder hvor det er mer lønnsomt 

å knytte avløpet til offentlig fremfor bygging av private enkelthusanlegg, samtidig som 

vannkvalitet i nedbørfeltet, brukerinteresser og manglende mulighet for infiltrasjon av 

private anleggsevne er vektlagt. 

Tiltak knyttet til landbrukssektoren er ikke inkludert i denne hovedplanen. 

 

Økonomiske forhold 

Vann og avløpskapitlene i Ringerike kommune er selvkostområder som finansieres i sin 

helhet av gebyrer fra abonnentene. Alle kostnader til investering, drift og vedlikehold 

inngår i grunnlaget for selvkostberegningen.  

Tiltakene som er beskrevet er nødvendige for å ivareta miljøutfordringer og for å møte 

utfordringene som er beskrevet over og i planen. Det vil for de fleste tiltakene være mer 

kostbart for kommunen på sikt dersom tiltakene i lista ikke utføres.   

I tillegg har det kommet et betydelig strengere utslippskrav fra fylkesmannen som også 

innbefatter hele ledningsnettet inkludert pumpestasjoner. Dette kan føre til betydelige 

framtidige kostnader.  

Hovedplanens handlingsprogram skal rulleres årlig og er en del av budsjettet og 

økonomiplanen. De samlede investeringstiltak, i tillegg til drift og vedlikeholdsnivået, er 

grunnlaget for utviklingen av vann- og avløpsgebyrene fra år til år.  

 

I økonomiplan perioden fra 2017 til 2020 ligger det tiltak for totalt 112,3 mill.  

 

Den viktigste utfordringen knyttet til økonomi er at utbyggingen av Monserud gjør at 

gebyret øker betydelig fra 2019-2020. Samtidig er det svært viktig at ledningsnettet også 

rigges for den økte belastningen og forventede befolkningsveksten, slik at vi både unngår 

kjelleroversvømmelser, kloakkstopper, forurensing og ekstra utgifter til behandling av 

overvann på Monserud.  

 

Gebyrnivået: 

Konsekvensene for gebyrnivå er basert på planens omfang av investeringer og 

driftskostnader. Det er forutsatt en befolkningsvekst på 17.000 innbyggere i perioden 

2017 til 2036. Dette gir en gebyrøkning på maksimalt 39 % i 2020, hvor det igjen 

reduseres med mellom 5-10 % årlig pga befolkningsveksten. Se ellers tabell og forklaring 

i selve planen.  

Dersom det blir en større befolkningsvekst enn det er antatt i beregningen, vil dette gi 

store positive utslag for gebyrnivået. Det er forutsatt en beskjeden økning i beregningen 

fra selvkostprogrammet (totalt 17 000 på 20 år).  

 



Ringerike kommune sammenligner seg med 90 andre kommuner for VA tjenestene og 

ligger i dag i det lavere området på gebyret for vann (Blant de 10 beste), men litt høyere 

på avløpsgebyret. Avløpsgebyret vil imidlertid øke endel pga kapitalkostnadene og vil om 

noen år ligge litt over middels i forhold til de kommunene vi sammenligner oss med. 

 

Rådmannens vurdering 

Hovedplan for avløp og vannmiljø beskriver dagens tilstand på Ringerike kommunes 

vannforekomster og avløpshåndtering. De største utfordringene er knyttet til økte 

vannmengder pga flere tette flater og økt nedbørintensitet. Samtidig har avløpsnettet 

altfor lav utskiftingstakt sammenliknet med landet for øvrig. Mye spredt bebyggelse gir 

også en lav tilknytningsgrad til det offentlige avløpsnettet.  

 

Den foreslåtte tiltakslisten legger opp til å redusere risikoen for økte kostnader til dette. 

Samtidig er tiltakene nødvendige pga forurensningsfare. Dersom mange av tiltakene 

utsettes ytterligere i tid, vil de ovennevnte konsekvensene kunne øke i omfang og gi 

kommunen unødige og eskalerende utgifter, samt et dårligere rykte. Dette kan være 

uheldig med tanke på ønsket befolkningsvekst. Det er viktig at vår eksisterende 

infrastruktur er i god nok stand til å ta imot den forventede befolkningsveksten. 

 

 

 

Vedlegg 
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Forord 
 

Hovedplan er i henhold til plan og bygningsloven kommunedelplan som skal rulleres hvert 
fjerde år, eller når det er nødvendig. Hovedplan fungerer/virker som et verktøy for å kunne ta 
bedre beslutninger, prioritere riktigere og gi et bedre grunnlag for budsjettplanlegging.  

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2027 er vedtatt som et styringsdokument av 
kommunestyret. Hovedplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Ringerike kommune. 
Arbeidsgruppen fra Ringerike kommune har bestått av Lene Grimsrud, Jostein Nybråten, Magne 
Lohre, Simona Brazauskaite, Ingrid Strømme, Roger A Lippert, Per Magne Foss, Elin Hviding 
Roalkvam og Arild Magnus Rønnestad. 

Det har vært avholdt jevnlige møter hvor arbeidet med hovedplanen har vært presentert og 
diskutert.  

Det rettes en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet. 

 

 

Hovedplan godkjent av: 

 

 

Tore Isaksen     Gunn Edvardsen 

Rådmann       Kommunalsjef samfunn 
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Sammendrag 
Avløpssektoren står overfor en rekke større utfordringer i årene som kommer. 
Vedlikeholdsetterslepet er stort, og prognoser for økt befolkning, urbanisering og klimaendringer 
gir ytterligere utfordringer. Strengere regelverk stiller økte krav til vann og avløpstjenestenes 
kvalitet og sikkerhet.  

De største utfordringene omtales og viktigste mål er; 

 redusere fremmedvannmengdene  
 fornye ledningsnettet 
 redusere/begrense antall kjelleroversvømmelser 
 skape tilfredsstillende rammebetingelser og krav til utbyggere 
 Øke vannkvaliteten i vassdragene ved  

o Sanere private avløpsanlegg som forurenser (tilkobling til offentlig avløp eller 
nye anlegg) 

o Mer systematisk overvåking 
 

Kommunen har ansvar for kommunale avløpsledninger og sørger at avløpsvann renses i 
henhold til statlige krav og lokale mål. I Ringerike er det forventet en betydelig befolkningsvekst, 
derfor utvides det kommunale renseanlegget på Monserud.  Kommunen har 14 naturbaserte 
renseanlegg i området Åsa/Norderhov som skal nedlegges og overføringsledninger til Monserud 
skal bygges. Det skal gi positive effekter som en billigere og driftssikker avløpsløsning, og det vil 
bidra til bedre vannkvalitet i Steinsfjorden. 

Utfordringer som følge av klimaendring vil ha betydning for utvikling av kommunen. 
Fortetting øker virkningen av økt nedbør på avløpsanleggene og overvannsledninger som skaper 
skader på eiendom. Derfor må tiltak som fordrøyning, åpne løsninger, grønne tak eller separering 
av avløpssystem benyttes for å unngå negative samfunnsmessige og økonomiske effekter. 

Fosfor og nitrogen er en hovedkilde for vannforurensning i kommunen. Den største kilden for 
fosfor er avrenning fra jordbruksarealer. Fra spredt avløp kommer største utslippene av fosfor fra 
infiltrasjonsanlegg og slamavskiller. Selv om renseanleggene holder høy standard innen 
avløpsrensing, forurenses vannmiljø med overløp og lekkasjer fra avløpsledninger.  

I kommunen er det ca. 4000 private avløpsanlegg og det antas at 40-70 % av anleggene ikke 
renser godt nok, er gamle og har feil. En strategi for opprydding i spredt avløp ble vedtatt i 2011 
av kommunestyret. Mål er at alle på sikt skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende 
regler. Det er ønskelig å rydde opp i 150 anlegg årlig.  

Landbruk utgjør rundt 70 km2 dyrka mark i kommunen med korn som det dominerende 
vekstslaget. Avrenning fra jordbruket er betydelig. Tilførsel av fosfor og nitrogen til vassdrag 
kommer fra diffus arealavrenning og utette gjødsellagre. Arealavrenningen fra jordbruket er 
avhengig av jordart, gjødsling, klima, helningsgrad og jordas innhold av fosfor. Det er flere mulige 
tiltak for å redusere avrenningen fra landbruket, som mest effektivt er utsatt/redusert 
jordbearbeiding. 

Behov for tiltak og prioriterte tiltak i en økonomisk sammenheng for planperioden er blitt 
kartlagt og presentert videre i hovedplanen. 
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Definisjoner  
 
Arealplan – Fylkesplan, kommuneplan, reguleringsplan er eksempler på en arealplan 
 
Avløpsanlegg – Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann, og som består av en eller flere av 
følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning 
 
Avløpsnett – Transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre 
bygninger med innlagt vann 
 
Avløpsslam – Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt rist- eller silgods 
 
Avløpsvann – Overvann (regnvann som ikke infiltrerer i grunnen, men renner av tette 
overflater) og spillvann (avløp/kloakk fra husholdninger, institusjoner, bedrifter osv.) 
 
Avrenningsfaktor – Forholdet mellom avrenning fra et område og nedbøren over samme 
område. Avrenningsfaktoren er blant annet avhengig av områdets gjennomstrømmelighet, 
beskaffenhet og fallforhold i terrenget 
 
Biologisk rensing – Organiske forurensninger brytes ned ved hjelp av vannets eller avløpets egne 
bakterier. Oksygen tilsettes for å gi bedre vekstvilkår 
 
Fordrøyning – Midlertidig lagring av overvann. Tilført vann holdes tilbake/mellomlagres i 
magasin e.l. ved stor avrenning, for å redusere avrenningstoppene til nedenforliggende ledning, 
vassdrag, område, for å jevne belastning på renseanlegg 
 
Forskrift – Vedtak med hjemmel i lov, og som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt 
antall eller en ubestemt krets av personer. Vedtak om forskrift kan ikke påklages 
 
Fremmedvann – Uønsket vann i spillvannsledninger, og delvis ønsket vann i avløp 
fellesledninger (drensvann og overvann) som videreføres til renseanlegg. Typer fremmedvann er 
drensvann, overvann og bekkevann, samt innlekking av grunnvann, drikkevann og sjøvann 
 
Gråvann – Den delen av det sanitære avløpsvannet som ikke består av klosettavløp 
 
Hovedplan – Kommunens politisk styrende dokument for å nå standarden kommunen selv 
setter og å oppfylle overordnede myndigheters krav 
 
Kjemisk rensing – Kjemisk felling går ut på at kloakkvannet tilsettes salter av aluminium, jern 
eller kalsium. Vannet utsettes for omrøring i flokkuleringsbassenger og sedimenteres i eget 
sedimenteringsbasseng 
 
Kommuneplan – Fastsetter retningslinjer for bruk av arealer og naturressurser i hele kommunen 
 
KOSTRA – Forkortelse for KOmmune-STat-RApportering. Et nasjonalt informasjonssystem som 
gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet 
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Lokal overvannsdisponering/håndtering (LOD/LOH) – Samlebetegnelse på tiltak som hindrer 
overvannet å renne raskt og direkte til avløps-/overvannsledninger eller vassdrag, og som 
ivaretar bedre vannkvalitet. Tiltakene baseres på infiltrasjon og fordrøyning av avrenning 
 
Mekanisk rensing – Rensing utføres i sedimenteringsbasseng hvor større partikler i 
kloakkvannet synker til bunns, skrapes og pumpes ut i form av slam med mekanisk utstyr 
 
Nedbørsfelt – Landareal med avrenning til ett bestemt utløpspunkt i elv, innsjø, fjord eller hav, 
jamfør vannforskriften § 3p) 
 
Offentlig avløpsnett - Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning 
 
Overløp – Utslippsarrangement i fellesavløpssystem som trer i kraft når vannføringen blir for 
stor som følge av for mye overvannstilførsel. Urenset avløp strømmer da direkte ut i tilstøtende 
vannforekomster 
 
Overvannsanlegg – Åpne og/eller lukkede løsninger/systemer som fører overvann 
 
Overvannshåndtering – Tiltak for å forebygge skade og ulempe som følge av overvann. 
Innebærer tiltak for å utnytte overvann som en ressurs og forsinke, redusere og avlede 
overvannet på en trygg måte 
 
Overvannssystemer - Rør, fordrøyningsbassenger, regnbed, trygge flomveier, grønne tiltak med 
mer 
 
PE - personekvivalent. Avløpsanleggets størrelse i PE beregnes på grunnlag av største ukentlige 
mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året 
 
Primærrensing – Grovfiltrering; fosfor sand og andre partikler skilles ut ved bruk av 
fellingskjemikalier 
 
Resipient – Mottaker; felles betegnelse på bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde 
 
ROS – Risiko- og sårbarhet 
 
Sanitært avløpsvann – Avløpsvann som i hovedsak stammer fra menneskers stoffskifte og fra 
husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller 
lignende 
 
Sekundærrensing – Fjerning av organisk materiale ved bruk av koagulerings prosesser 
 
Separatavløpssystem – Avløpssystem som har to separate ledninger for spillvann og overvann 
 
VA – Vann og avløp 
 
Vanndirektivet – EU-direktiv som legger rammene for forvaltningen av vann, og omfatter alt 
ferskvann (overflatevann og grunnvann) samt kystvannet. Det er forpliktende for Norge. 
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Vannkvalitet – Etter vannforskriften skal vannets tilstand beskrives ved en inndeling av 
vannkvaliteten fra svært god, god, moderat, dårlig til svært dårlig etter økologiske og kjemiske 
parametere 
 
Vannregion – Norge er inndelt i 18 vannregioner. Vannregion er den øverste administrative 
enheten i vanndirektivet  
 
Vannområde – Avgrenset del av en vannregion som består av ett enkelt, deler av eller flere 
nedbørfelt med tilhørende grunnvann og eventuelt kystvann, jamfør vannforskriften § 3r 
 
 Vannforekomst – Avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, for eksempel innsjø, elv, 
bekk, kanal, fjord osv. 
 
Vassdrag – Innsjø, vann, tjern, elv, elvearm, bekk eller kanal. Som vassdrag regnes alt 
stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og 
bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand 
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1 Bakgrunn 

 

1.1 Befolkningsvekst og Ringeriksbane 

 

Ringerike kommune med drøye 29 000 innbyggerne er nest største kommune i Buskerud fylke. 
Kommunen har et areal på 1550 km2. 

Befolkningsveksten er et nasjonalt løft og regionen har som mål å vokse med 50 % innen 2040. 
Den betydelige befolkningsveksten forventes som følge av økt tilflytting når Ringeriksbanen og 
E16 firefelts vei bringer Ringerike nærmere Osloregionen. Ringeriksbanen er en del av satsingen 
på togtilbudet InterCity (figur 1) på Østlandet som ligger inne i Nasjonal transportplan.  

 

Figur 1. Prosjektoversikt Ringeriksbanen og E16 – fellesprosjektet (kilde: Jernbaneverket) 

 

Ringeriksbanen vil bli en ny jernbanelinje mellom Sandvika og Hønefoss. Det vil gi en reisetid 
mellom Hønefoss og Oslo S på rundt 27 minutter, vil forkorte Bergensbanen med 60 kilometer og 
reisetiden mellom Bergen og Oslo med en time. Denne robuste infrastrukturen med god standard 
vil styrke næringslivets konkurransekraft, vil forbedre bymiljø og vil bidra til regional utvikling.  

 

Ringerike har størst vekstpotensial på Østlandet, og mye av potensialet blir hentet ut når 
Ringeriksbanen er ferdig utbygget og godt utbygget kommunikasjon blir meget attraktiv for 
pendlere. Byggestart er planlagt i 2021 og Ringeriksbanen som skal stå ferdig i 2026.  

 

1.2 Klimaendringer og fare for vannmiljø 

 

Det blir mer og hyppigere nedbør i hele landet. Økning av ekstremnedbørshendelser vil særlig 
kunne ha betydning for infrastruktur og risiko og sikkerhet knyttet til skader forårsaket av flom og 
skred. Infrastrukturen i Norge er dimensjonert etter forrige/foregående nedbørsepisoder og 
ekstreme oversvømmelser. Samfunnets sårbarhet vil øke hvis disse utfordringene ikke tilpasses. 



 

 

9 Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2017-2027 

November 2017 

 

Kommunene er tillagt en sentral rolle i klimatilpasningsarbeidet. Kommunen har ansvar for å sikre 
trygg utbygging av sine arealer, og videre overføres ansvaret til utbyggere. 

I avløpssektoren er kommunal planlegging en viktig rammebetingelse, og man må forholde 
seg til et vidt spekter av lover, regler og standarder. Lokal forvaltning må forholde seg til nasjonale 
og overnasjonale reguleringer. 

Ringerike er en kommune med sårbare resipienter, forurensningsbelastning og mer økende 
befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet. Ledningsnettfornyelsen burde derfor vært betydelig 
bedre enn landsgjennomsnittet. Ledningsnettet som nå bygges/fornyes skal ha en forventet 
levealder på 100 år. Lav fornyelsestakt øker faren for alvorlige helse- og miljøskader/miljøfare. I 
tillegg krever Vannforskriften god økologisk og kjemisk status innen 2021. 

Fremmedvann er en annen fare for vannmiljøet. Fremmedvann drar med seg forurensninger 
ut gjennom renseanlegget via økt gjennomstrømming. Utette avløpsnett øker belastningen på 
renseanleggene betydelig under nedbørsituasjoner. Monserud renseanlegg, som er det største av 
renseanleggene i kommunen, har for mye fremmedvann inn. Fremmedvannsmengden utgjør 40-
50% av avløpsvannet inn til renseanlegget på årsbasis. Rensegraden på kommunens renseanlegg 
er gjennomgående høy og stabil, men så mye fremmedvann gir en mer kostbar drift i form av økte 
kjemikaliekostnader og økte pumpekostnader.   
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1.3 Hensikten med hovedplan 

 

En miljøriktig avløpshåndtering er vesentlig for vår høye levestandard. Forventede 
klimaendringer og befolkningsvekst stiller nye krav til utforming av va-infrastruktur. 

Hensikten med Hovedplan vannmiljø og avløp er:  

 å gi samlet oversikt over eksisterende avløpsstatus og omhandle tilstanden av 
kommunens vannforekomster i Ringerike kommune 

 å identifisere utfordringer 

 å definere målsetting innenfor vannmiljø- og avløpssektoren 

 å kartlegge behov for tiltak og prioritere de kostnadseffektive tiltakene for 
planperioden  

 

1.4 Utfordringer 
 

Ringerike kommune har følgende hovedutfordringer: 

 Ekstremnedbørshendelser skaper oversvømmelser og vannskader 

 Overvann tilføres fellesledninger, slik at avløpsnettet overbelastes. Det fører til 
overløpsutslipp og forurensing 

 Fremmedvann trenger inn i avløpsnettet og overbelaster dette 

 Det behandles dobbelt så mye vann ved renseanlegg, som forbrukerne har levert. Det 
gir negativ kostnadseffekt 

 40-70% av private avløpsanlegg må skiftes ut/oppgraderes fordi de har feil, fungerer 
dårlig, er gamle og ikke renser godt nok. Dårlig renseeffekt forårsaker forurensing av 
vannforekomster 

 Gammelt ledningsnett, noe er eldre enn 1950, ca. 12 km.  

 Fortetting av byen kan resultere i kapasitetsproblemer, noe som vil kreve utskifting. 

 Ledningsanlegg fra 1960-80 er stedvis i så dårlig kvalitet at rehabilitering er nødvendig. 

 

1.5 Mål og strategier 

 
Som definert i Vannforskriften er målet at alle vannforekomster skal ha god eller svært god, 

kjemisk og økologisk tilstand innen 2021. De nasjonale miljømålene i vannmiljøsammenheng er 
rettet mot utslipp av fosfor, nitrogen, organisk stoff og miljøgifter. 
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For avløpstjenesten er hovedmålet effektiv håndtering av avløps- og overvann som ikke 
skaper helse- og miljøproblemer, skader eiendom eller medfører ulemper for innbyggerne. 

 
 

 
I planperioden bør fokus være å: 
 

 fornye ledningsnettet  
 redusere/begrense antall kjelleroversvømmelser 
 redusere fremmedvannmengdene  
 skape tilfredsstillende og tydelige rammebetingelser for kommunenes håndtering av 

overvann i byer og tettsteder/planlegging, etablering, drift og vedlikehold av 
overvannstiltak 

 Lokal overvannshåndtering skal være hovedprinsipp i kommunens egne prosjekter, 
samt i alle uttalelser til reguleringsplaner og byggesaker. 
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1.6 Regelverket 

 

En rekke lover, forskrifter, retningslinjer og veiledninger regulerer kommunens levering av 

avløpstjenester. De viktigste statlige rammebetingelsene er:  

 Plan- og bygningsloven 
 Forurensningsloven (Lov om vern mot forurensninger og avfall) 
 Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann) 
 Lov om kommunale vann- og avløpsanlegg 
 Forurensningsforskriften (Forskrift om begrensning av forurensning) 
 Internkontrollforskriften (Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter) 
 Vannforskriften (Forskrift om rammer for vannforvaltningen) 
 Forskrift for vann- og avløpsavgifter 
 Vanndirektivet (Direktiv 2000/60/EC, Rammedirektivet for vann) 
 Avløpsdirektivet (Rådsdirektiv 91/271/EF om rensing av avløpsvann fra byområder 

 
 

 
 

 Kommunal VA-norm  
 Kommunalt gebyrregulativ  
 Økonomiplan og årsbudsjetter  
 Hovedplan for vann og avløp  
 Sanitærreglement - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative og 

tekniske bestemmelser) 
 Forskrift om slamtømming, Ringerike (Forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette tanker, Ringerike kommune, Buskerud) 
 Forskrift om utslipp av avløpsvann, Ringerike (Forskrift om utslipp av avløpsvann fra 

mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud) 
 Forskrift om gebyrer for avløpsvann, Ringerike (Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike 
kommune, Buskerud) 

 Overvannsveileder  
 Byggteknisk forskrift (TEK 10) 

 
  

Byggteknisk forskrift 

TEK 10
§ 15-10. Avløpsanlegg med 

ledningsnett

Avløpsanlegg skal prosjekteres og 
utføres slik at avløpsvann bortledes i 

takt med tilført vannmengde, og slik at 
god hygiene og helse ivaretas. 

Bortledning av overvann og drensvann 
skal skje slik at det ikke oppstår 

oversvømmelse eller andre ulemper 
ved dimensjonerende regnintensitet. 

Vannressursloven

§ 7 Vannets løp i vassdrag og 
infiltrasjon i grunnen

Ingen må hindre vannets løp i vassdrag 
uten hjemmel i denne lov

Vassdragsloven
Vassdragsloven av 1940 i § 10 en 

bestemmelse om tiltak i vassdrag ”som 
ikke

hadde stadig tilløp”:

Eieren av nedenfor liggende eiendom 
må finne seg i vatnets naturlige avløp 

over hans grunn

Forurensingsloven
Formål er å verne det ytre miljø mot 

forurensning og å redusere 
eksisterende forurensning

Loven skal sikre en forsvarlig 
miljøkvalitet, slik at forurensninger og 
avfall ikke fører til helseskade, går ut 
over trivselen eller skader naturens 
evne til produksjon og selvfornyelse
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2 Avløp 
 

Ringerike kommune sørger for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet 
bort sitt avløpsvann til renseanlegg, og renset dette i henhold til statlige krav og lokale mål. 
Kommunen har ansvar for å etablere, drifte og vedlikeholde offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, 
avløpsanlegg og utslippsanordning). Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via 
KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system). Utslippsdataene viser hvorvidt 
avløpsrenseanlegget overholder rensekravene. 

De kommunale avløpsanleggene består av ca. 159 km avløpsledninger, 71 km 
overvannsledninger, 57 km fellesledninger, 35 pumpestasjoner og 7 avløpsrenseanlegg (tabell 1). 
Samlet er kommunens avløpsnett ca. 288 km og 23980 personer (10426 husstander) er tilknyttet 
kommunalt avløp.  

 

Tabell 1. Oversikt over renseanlegg i Ringerike kommune (data fra 2015) 

Type 

renseanlegg 
Renseprosess Kapasitet 

PE 
Tilknyttet 

PE 
Behandlet 

vannmengde 
Slam m3 til Monserud 

Monserud Mekanisk/kjemisk 
Sekundærfellingsanlegg 

24000 22000 2,651  
mill m3/år 

22792  
fra Gran, Lunner, Jevnaker 

og Hole kommuner 
Sokna Mekanisk / Kjemisk. 

Primærfellingsanlegg 
1500 704  948 

Nakkerud Mekanisk / Kjemisk 
Primærfellingsanlegg 

600 331  
 

 480 

Tyristrand Mekanisk / Kjemisk 
Primærfellingsanlegg 

2000 1030  1288 

Hallingby Mekanisk / Kjemisk 
Primærfellingsanlegg 

800 637  722 

Ringmoen biologisk-kjemisk 150    

Nes i Ådal 

 

Mekanisk/kjemisk  150   

 

 

2.1 Utvidelse av Monserud renseanlegg 

 

Ringerike kommune står ovenfor en spennende utvikling med næringsetablering, vekst, 
modernisering og utbygging. Regionen og kommunen vil møte økt oppmerksomhet og interesse 
for tilflytting og dermed økt belastning ved Monserud renseanlegg med utbygging av ny E16 og 
Ringeriksbanen. Kommunen må rigge for denne veksten derfor utvides det kommunale 
renseanlegget på Monserud. 

Et nytt renseanlegg bygges på nordsiden av det eksisterende renseanlegget. Det skal 
installeres et biologisk rensetrinn for å fjerne fosfor og foravvannere for å behandle slam. Dagens 
tilførsel til Monserud renseanlegg er på 21 000 PE (personekvivalenter/personer) mens anleggets 
kapasitet beregnet til 23 600 PE. Anlegget regnes med å stå ferdig i løpet av 2018 med kapasitet 
på 36 000 PE. 
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2.2 KUR anleggene 

 

Ringerike kommune har 14 KUR-anlegg (Kloakk Uten Rør) i Steinsfjordens nedbørsfelt. 
Steinsfjorden inngår i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem (ramsarområde) og er kjent for sitt 
økosystem som er svært sårbart. Økologisk vannkvalitet er klassifisert til å være «moderat», 
hovedsakelig på grunn av oppblomstring av giftproduserende blågrønnalger. KUR-anleggene 
oppfyller ikke kravene til restutslippet satt i forurensningslovgivningen. Alle anleggene viser 
avtakende renseeffekt for fosfor. 

Handlingsplan for Aksjon Steinsfjorden ble vedtatt av Ringerike og Hole kommune for å bedre 
vannkvaliteten i Steinsfjorden. Byggingen av de naturbaserte renseanleggene var en del av 
handlingsplanen. Forutsetningen for lønnsomhetsberegningene var at KUR-anleggene skulle 
vare/tjene/fungere i 15 år. Men etter 10 års drift trenger de allerede vedlikehold. I stedet for å 
velge dyrt vedlikehold av anleggene, er det beregnet at det er mer lønnsomt å bygge 
overføringsledninger til Monserud og Hole renseanlegg.  

Tilknytning av KUR-anleggene bygges ut etappevis. 11 KUR-anlegg legges ned og saneres. Det 
blir lagt kommunale avløpsledninger frem til KUR-anleggene og i tillegg vil det bli lagt med 
kommunale vannledninger. 3 KUR-anlegg bygges om til minirenseanlegg fordi at det ikke er 
økonomisk lønnsomt å tilknytte kommunalt avløpsnett. Det bygges 7000 m med nytt VA-anlegg 
på land, 6200 m med nytt VA-anlegg i Steinsfjorden og 5 nye pumpestasjoner for spillvann. 
Kostnad for utbygging er på 67 mill inkl. mva. Store investeringer som dette kan ha konsekvenser 
for gebyrnivået. 

Det skal gi store positive effekter som en billigere og mer driftssikker avløpsløsning, og det vil 
bidra til en ytterligere bedring av vannkvaliteten i fjorden. Altså mange husstander og 
fritidsboliger med private avløpsløsninger kan knyttes til dette overføringsnettet. 

 

Delmål: 

 Ledningsfornyelsen av separatsystemet skal økes for å bedre vannkvaliteten i 
vassdrag.  

 Fornyelsesprosenten skal i gjennomsnitt være minst 1,7 % fra 2018. 
 Reduksjon i kjelleroversvømmelser pga kloakkstopp. 
 Reduksjon i sammenbrudd av hovedledninger. 

 

Tiltak: 

 Rehabilitering/utskifting av gamle og dårlige avløpsledninger. 
 Separering av felles ledninger. 
 Frakoble taknedløp og fjerne feilkoblinger. 
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3 Overvannshåndtering 
 

Ringerike kommune har stor fokus på overvannsproblematikk. Kraftig og ukontrollert 
avrenningen skader bygninger, infrastruktur, helse og miljø. Store nedbørsmengder fyller 
avløpsnettet og det fører til tilbakeslag og oversvømmelse i kjellere. 

Dagens byutvikling er styrt mot fortetting og sentrumsutvikling. Det forventes 
befolkningsøkning i Hønefoss. Utbygging vil medføre at området som i dag har en naturlig 
infiltrasjon vil få tette flater. Dette gir en raskere avrenning og større konsentrasjon av mengder. 
Det er viktig å planlegge å håndtere overvann tidlig i planprosessen, slik at innbyggere og 
næringsliv beskyttes mot skader.  

I 2017 deltok Ringerike kommune på Innovasjonsløft Ringeriksregionen. Det resulterte i at 
kommunen skal lage en helhetlig plan for overvannshåndtering i Hønefoss sentrum. I denne 
forbindelse inviterte kommunen NMBU til å samarbeide for å få til gode tekniske og funksjonelle 
løsninger. Samarbeidet starter i våren 2018. 
 
Kommunen har utarbeidet retningslinjer for overvannshåndtering. Retningslinjene inneholder 
funksjonskrav til overvannshåndteringen ved å definere hvilke fysiske resultater eller teknisk 
standard som skal oppnås. 
 

 
Viktige prinsipper er at overvannet skal håndteres innenfor det området det produseres. 
 
Treleddsstrategi (infiltrere – fordrøye – avlede) benyttes for overvann og grønnstruktur i 
arealplanlegging. 
 

o Bortleding skal være sikret i samsvar med forurensningsloven. 
o Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse 

eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. 
 
 

 

Delmål: 

 
 Viktige prinsipper er tretrinnsstrategien. 
 Lokal overvannshåndtering skal være hovedprinsipp i alle uttalelser til 

reguleringsplaner og byggesaker, samt i egne prosjekter. 
 Overvann skal ikke forårsake skade på bygninger, eiendom eller infrastruktur. 
 Kommunen skal ta høyde for klimaendringer i sine dimensjoneringsretningslinjer og 

valg av løsninger. 
 Planleggingen skal ta hensyn til overordnet grønnstruktur og forsvarlig 

overvannshåndtering. 
 Overvannsutslipp i hvert regnvannsoverløp skal minimeres.  
 Det skal stilles krav til utforming av blå-grønnstruktur slik at strukturen ikke hindrer 

infiltrasjon og fordrøyning. 
 Alle overvannshåndteringer i nye utbyggingsområder og rehabilitering skal bruke 

bærekraftige prinsipper. 
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Tiltak: 

 Innføre en klimafaktor på 1,5 for hele byen ved dimensjonering av ledninger. 

 Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og risikoen for 

overvannsflom reduseres. 

Overvannstiltak skal planlegges som bruks- og opplevelseselementer i utearealer. 

Blå-grønnstruktur, som naturlige vannforekomster, kunstige vannspeil, vegetasjon og 

parkanlegg, skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 

 Det bør stilles krav til avrenningshastighet (l/s), avrenningsfaktor eller 

fordrøyningskapasitet (m3) for områder. 

 Det skal stilles krav om at grunnforhold med naturlig infiltrasjon opprettholdes. 

 Det bør stilles krav til utbygger om maksimal påslippsmengde til ledningsnett/resipient. 

Dette vil være områdeavhengig og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

 Åpne strekninger for elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes. 

 

  

4 Vannmiljø 
 

Norge er delt inn i 11 vannregioner. Mesteparten av Ringerikes areal ligger innenfor 
Vannregion Vest-Viken, hvor det er Fylkeskommunen i Buskerud som er vannregionmyndighet.  
Vannregionene deler opp vassdragene i vannområder og vannområdene er ansvarlige for 
klassifisering av økologisk tilstand og oppdaterte oversikter over påvirkningssituasjonen i de ulike 
vannforekomstene. De følgende vannområdene er ansvarlig for viktige vannforekomster i 
Ringerike kommune: VO Valdres, VO Tyrifjorden og VO Indre Oslofjord Vest (i tillegg er VO 
Bekkelagsbassenget og VO Randsfjorden ansvarlige for enkelte mindre arealer). kommunes 
vassdrag inndelt i 8 delområder (figur 2) Sperillen, Sogna, Ådalselva, Randselva, Storelva, 
Tyrifjorden (Nakkerud/Tyristrand/Ask), Steinsfjorden og Nordmarka. 
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Figur 2. Vassdragsområder og tilhørende vannområdene i Ringerike kommune (kilde: Forurensningsregnskap 2015) 

Tilførsler av plantenæringssalter som fosfor og nitrogen har vært en hovedkilde for 
vannforurensning, knyttet til gjengroing, oksygensvinn og økt forekomst av uønskede 
blågrønnalger. Derfor er det viktig å få kontroll over slike tilførsler. 

 

4.1 Utslipp fra landbruk/jordbruk 

 

Avrenning fra jordbruksarealer ble identifisert som den største kilden for fosfor (figur 3), mens 
naturlige tilførsler ble angitt som største kilde til nitrogen i Ringerike kommune. Avrenning fra 
jordbruk er betydelig, og fosforverdiene i jorda er trolig fortsatt høyere enn nødvendig. Det diffuse 
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stofftapet fra jordbruksarealer er avhengig av jordart, gjødsling, klima, helningsgrad og jordas 
innhold av fosfor osv. Særlig Sogna tilføres mye næringssalter fra jordbruk. 

 
Figur 3. Bidrag av fosfor fra ulike kilder til vassdragene i Ringerike kommune (kilde: Forurensningsregnskap 2015) 

4.2 Utslipp fra spredt avløp/spredt bebyggelse 

 
De største utslippene av fosfor kommer fra infiltrasjonsanlegg og slamavskiller (figur 4) med 

henholdsvis 60 og 30 %. 
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Figur 4. Fordelingen av fosforutslipp fra ulike typer spredt avløp i Ringerike kommune (kilde: 
Forurensningsregnskap 2015) 

 

4.3 Utslipp fra kommunal avløp 

 

Tilførsler fra kommunaltekniske anlegg skyldes særlig spillvann assosiert med overløp og 
lekkasjer, mens renseanleggene selv i hovedsak holder høy standard. Rensegraden er 99 % på 
Monserud renseanlegg. Ringerike kommune er delt inn i syv rensedistrikter med tilhørende 
renseanlegg (tabell 2). 

Tabell 2. Rensedistriktene i Ringerike kommune 

Rensedistrikt  Utslippssted  

Monserud Storelva 

Tyristrand Tyrifjorden 

Nakkerud Tyrifjorden 

Hallingby Ådalselva 

Sokna Sogna 

Nes i Ådal Grunnvann 

Ringmoen Grunnvann* 

*Anlegget har nødoverløp til Ådalselva 

 

Det er tre hovedkilder til forurensning knyttet til det kommunale avløpsnett: 

 Utslipp fra de kommunale renseanleggene 
 Utslipp på grunn av feilkoblinger, lekkasjer på avløpsnettet og overløp på lokale 

pumpestasjoner på ledningsnettet 
 Avrenning av overvann fra tette flater (byområder) via det separate overvannsnettet. 

 

4.4 Miljøtilstanden i Ringerike kommune 

 

Det er fem tilstandsklasser for miljøtilstanden: Svært god ("Naturtilstand"), God, Moderat, 
Dårlig og Svært dårlig (figur 5). Vanndirektivet aksepterer de to økologiske tilstandsklassene 
"Svært god" og "God", men vannforekomster som har dårligere tilstand enn dette krever tiltak for 
å forbedre tilstanden. 43% av vannforekomstene i Ringerike oppfyller miljømålet i dag. For de 
resterende om lag 57% må tiltak vurderes for å nå miljømålene innen 2021. 
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Figur 5. Lokal tilstand, beregnet som tilførsler av fosfor (venstre) og nitrogen (høyre) i hvert enkelt felt (kilde: 
Forurensningsregnskap 2015) 

 

 
Mangelfullt datagrunnlag er imidlertid et tilbakevendende problem i vurderingen av 

vannkjemisk tilstand. Kommunen burde mer systematisk overvåke relevante parametre i 
Steinsfjorden, Ådalselva, Storelva og Sogna, i tråd med Vannforskriftens retningslinjer. 

Delmål: 

 
 Vannkvaliteten i hovedvannmassene for alle vannforekomstene skal være egnet til 

bading/rekreasjon og til fritidsfiske (tilsvarende klasse 2 ”egnet” i SFTs 
klassifiseringssystem for egnethet).  

 Vannkvaliteten i hovedvannmassene i Tyrifjorden, Sperillen og Begna til Hofsfoss skal 
være godt egnet til bading og til fritidsfiske (tilsvarende klasse 1 ”godt egnet”), og egnet i 
råvann til drikkevannsforsyning, slik det defineres i SFTs vannkvalitetskriterier.  

 Vannkvaliteten i lokale resipienter skal opprettholdes på dagens nivå, der tilstand i 
forhold til egnethet er tilfredsstillende til rekreasjonsmessige og evt. spesielle og aktuelle 
brukerbehov.  

 Redusere innholdet av tarmbakterier i kommunens vassdrag.  

 Stabilisere de lave utslippene av næringsstoffer, og sikre at disse holder seg på dagens 
nivå.  

 Økologisk tilstand i vassdragene skal forbedres 
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 Tiltak: 

 redusert utslipp av fosfor og nitrogen fra landbruk 
 mer systematisk overvåking av relevante parametere i vassdragene Steinsfjorden, 

Ådalselva, Storelva og Sogna 
 

5 Spredt avløp 
 

I Ringerike kommune er det ca 4000 private avløpsanlegg i drift. Disse befinner seg 
hovedsakelig i områder med spredt bebyggelse. Basert på erfaringer så langt i tilsynsarbeidet og 
erfaring fra andre kommuner, antas det at 40-70 % av anleggene ikke renser godt nok og er modne 
for utskifting.   

Den vanligste typen renseanlegg er slamavskiller eller infiltrasjonsanlegg (slamavskiller og 
spredegrøfter). Mange av disse slamavskillerne er gamle og har feil (for eksempel lekkasjer, 
mangler dykkere, høy vannstand), og en stor andel av grøftene antas å ha redusert renseevne 
fordi de er mettet med fosfor.  

 

5.1 Estimerte utslipp fra spredt avløp 

 

De estimerte utslippene av fosfor (tot-P), organisk materiale (BOF5) og nitrogen (tot-N) fra 
spredt avløp i de ulike delnedbørsfeltene er vist i tabell 3.  
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Tabell 3. Estimerte utslipp av tot-P, BOF5 og tot-N fra spredt avløp i de ulike delnedbørsfeltene etter hva slags anleggstype som 

er antatt i bruk. Estimatene er basert på Norsk Vann sine estimater for rensegrad1 og oversikt fra KOSTRA med fordelingen 
mellom ulike anleggstyper. 

  

                                                             

1 Vogelsang m.fl. 2013: Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse. Norsk vann-rapport 199-2013  
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Tabellen viser at de samlede utslippene av fosfor er på ca. 1 tonn/år, hvor drøyt 40 % stammer 
fra infiltrasjonsanlegg og ca. 40 % stammer fra slamavskillere. Selv om slamavskilleranleggene ikke 
mottar mer enn ca. 8 % av PE-belastningen i den spredte bebyggelsen, står de altså for en 
vesentlig del av utslippene. Dette er også en anleggstype som ikke er akseptert i henhold til 
kommunens strategi for opprydding. I tillegg vil infiltrasjonsanlegg som er gamle, ikke er riktig 
bygd eller har skader, medføre høyere utslippstall enn det som er vist i tabellen. 

 

5.2 Tiltak avløp i spredt bebyggelse 

 

Kommunestyret vedtok i 2011 en strategi for opprydding i spredt avløp. Strategien har som 
mål om at alle på sikt skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende regler. Det må tas 
stilling til om en opprydding skal skje i privat regi eller om avløpet skal knyttes til kommunalt avløp.  
Det er vesentlig at en slik oppgradering først skjer i områder hvor det negative 
forurensningsbidraget er størst til de ulike resipientene.  

I strategien er det gjort en prioritering mellom de 7 sonene (nedbørsfeltene) i kommunen og 
satt målår for når oppryddingen skal være ferdig.  

Strategien for opprydding i spredt avløp har følgende prioritering for opprydding i sonene: 

1. Steinsfjorden (2014) 
2. Sogna (2018) 
3. Tyrifjorden (2020) 
4. Randselva-Storelva (2026) 
5. Begna (2029) 
6. Lysakervassdraget (2030) 
7. Sandviksvassdraget (2031) 

 
Det tas utgangspunkt i at det skal ryddes opp i 150 anlegg årlig.  

Tilsynsarbeidet startet for fullt i 2013 og det er gitt pålegg om oppgradering av avløpsanlegg i 
etterkant av dette. Anleggseiere får normalt 1,5-2 år (to hele vår/sommersesonger) på å bygge 
nytt anlegg. Alle som fikk pålegg i første tilsynsrunde i 2013 har nå bygd nye anlegg. Tilsynene som 
har blitt utført til nå, har stor sett vært i sone 2 (Sognas nedbørsfelt). I 2013 ble det vedtatt å føre 
avløpet fra KUR-anleggene til Monserud renseanlegg. Bakgrunnen for dette var manglende 
rensning av fosfor. Det vil bli lagt sjøledninger i Steinsfjorden, og samtidig nye vannledninger. 
Saneringen av KUR-anleggene vil trolig bli ferdigstilt i løpet av vinteren 2018/19 I tillegg til de som 
har vært koblet på KUR, vil det nå være mulighet for å koble på avløpet fra andre nærliggende 
boliger og fritidsboliger i Åsa.   

Fra og med 2016 gjør Ringerike Septikservice tilsyn for kommunen i forbindelse med 
rutinetømminger av slamavskillere og tette tanker. Dette gjør at kommunen har mulighet til å føre 
et mer risikobasert tilsyn, det vil si gi pålegg til de anleggene med lavest rensegrad i første omgang, 
i tillegg til å følge den områdevise prioriteringen av nedbørsfeltene. For å finansiere den nye 
tilsynsordningen, tas det fra og med 2016 årlig tilsynsgebyr. Gebyret betales av alle som eier 
private avløpsanlegg for mindre enn 50 PE (ett gebyr per anlegg). 



 

 

24 Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2017-2027 

November 2017 

 

5.3 Kostnader ved opprydding i spredt bebyggelse 

 

Opprydding av avløpsanlegg i spredt bebyggelse krever store investeringskostnader. Som over 
kan man anta en stor andel av anleggene må skiftes ut. I regnestykket under er det forutsatt at 
60 % av anleggene må skiftes ut og at et helt nytt anlegg har en gjennomsnittskostnad på kr 160 
000,-. 

Stipulerte investeringskostnader per avløpsanlegg: kr 160 000,- 

Tot. anleggskostnader: kr 160 000,- * (4000*0,6) = kr 384 000 000,- 

Generelt kan vi si at infiltrasjonsanlegg har relativ høy investeringskostnad, men lave 
driftskostnader, mens minirenseanlegg og kildeseparerende løsninger (gråvannrenseanlegg og 
tett tank) vil ha lavere anleggskostnader men høyere kostnader forbundet med drift og 
vedlikehold.  Dersom det bygges fellesanlegg, vil kostnadene knyttet til investering og drift bli 
lavere.  

 

Delmål: 

 Alle skal på sikt skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende regler. 

 Private avløpsanlegg skal oppfylle dagens krav og ha gyldig utslippstillatelse 

 

Tiltak: 

 Det skal ryddes opp i ca. 150 anlegg årlig.  
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6 Landbruk 
 

Landbruk utgjør en stor andel av Ringerikes arealer. Det er rundt 70 km2 dyrka mark i Ringerike 
kommune. Korn er det dominerende vekstslaget med et areal på 51 104 dekar, det vil si 73 % av 
det totale landbruksarealet. Det resterende jordbruksarealet fordeler seg på eng, beite og annet.  

I Forurensningsregnskapet til Ringerike kommune (NIVA, 2015), er det stadfestet at avrenning 
fra jordbruket er betydelig. NIVA har beregnet at landbruket stod for 42 % og 31 % av henholdsvis 
totalav fosfor- og nitrogen tilførsel til kommunens vassdrag i 2013.  

Landbruket har en stor utfordring med å redusere tilførslene av næringsstoffer, partikler og 
plantevernmidler til vassdragene for å tilfredsstille lokale, regionale og nasjonale målkrav til 
vannkvalitet. 

 

6.1 Kilder til avrenning 

 

Avrenning av fosfor og nitrogen til vassdrag kommer fra to ulike kilder. Det meste av 
næringsstofftransporten stammer fra diffus arealavrenning, mens en liten del stammer fra utette 
gjødsellagre.  

Arealavrenningen fra jordbruket er avhengig av en rekke faktorer/prosesser, blant annet 
jordart, gjødsling, klima, helningsgrad og jordas innhold av fosfor. NIVA har i 
Forurensningsregnskapet benyttet en modell kalt Teotil-modellen for å beregne avrenningen. 
Utgangspunktet for modellen er målte stofftap i JOVA-programmet (Program for jord- og 
vannovervåking i landbruket).  

Tabell 4 og 5 gir en samlet fremstilling over avrenningen i Ringerike kommune. Total avrenning 
av fosfor for 2014 er beregnet til ca. 4,7 tonn, mens for nitrogen-avrenningen utgjorde dette ca. 
176 tonn. Dette er en økning i fosfor-avrenning på 14,6 % sammenliknet med år 2007. Årsaken til 
økningen i fosforavrenningen er en økning i arealer som pløyes på høsten. Arealer med 
redusert/utsatt jordbearbeiding på våren består av 12 523 daa per 31.7.14. Dette tilsvarer 25 % 
av kornarealet. Nitrogen-avrenningen, derimot, har blitt noe redusert i samme periode. 

  
Tabell 4. Oversikt over avrenningen av fosfor fra jordbruket til ulike deler av Ringerike kommune i 2014 

 
OMRÅDE 

Øvre 
Begna 

 
Sogna 

Ådals-
elva 

Rands-
elva 

Stor-
elva 

Steins-
fjorden 

Tyri-
fjorden 

 
Sum 

Arealavrenning jordbruk kg P/år 410 1432 671 675 393 380 654 4615 

Lekkasjer gjødsellager kg P/år 0,4 5 0,3 2 0,3 0 1 9 

Sum P jordbruket tonn P/år 0,4 1,4 0,7 0,7 0,4 0,4 0,7 4,7 

 
Tabell 5. Oversikt over avrenningen av nitrogen fra jordbruket til ulike deler av Ringerike kommune i 2014 

OMRÅDE Øvre 
Begna 

Sogna Ådals-
elva 

Rands-
elva 

Stor-
elva 

Steins-
fjorden 

Tyri-
fjorden 

Sum 

Arealavrenning jordbruk, kg N/år 14 946 55 904 25 680 26 719 14 796 14 205 23 575 175 825 

Lekkasjer gjødsellager N kg p/år 14 152 7 42 7 0 41 262 
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Sum P jordbruket tonn P/år 15 56 26 27 15 14 24 176 

 

6.2 Tiltak 

 

En rekke ulike tiltak vil være aktuelle for å oppnå ønsket reduksjon i avrenning fra arealer med 
korndyrking. I de aller fleste tilfeller vil det være nødvendig med en kombinasjon av flere tiltak for 
å oppnå tilstrekkelig reduksjon.  

Utsatt/redusert jordbearbeiding er trolig det mest effektive tiltaket. Tabell 6 og 7 viser 
beregnet effekt av å la alt vårkornet overvintre i stubb. Dette vil gi en fosforreduksjon innen hele 
kommunen på 14 % og en nitrogenreduksjon på 1 %.  

 
Tabell 6. Effekter på P-tilførselen av å vårpløye vårkornarealene som høstpløyes 

Alt vårkorn til stubb Øvre Begna Sogna Ådalselva Randselva Storelva  Steinsfjorden  Tyrifjorden Sum 

(daa) 3894 10578 4233 5095 3597 3851 3462 34710 

(kg) 63 206 91 107 56 52 91 666 

(%) 15 14 14 16 14 14 14 14 

 

 
Tabell 7. Effekter på N-tilførselen av å vårpløye vårkornarealene som høstpløyes 

Alt vårkorn til stubb Øvre Begna Sogna Ådalselva Randselva Storelva  Steinsfjorden  Tyrifjorden Sum 

(daa) 3894 10578 4233 5095 3597 3851 3462 34710 

(kg) 158 514 229 268 140 130 227 1666 
(%) 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

NIVA foreslår flere andre mulige tiltak for å redusere avrenningen fra landbruket. Ett av dem 
er å legge om alt høstkorn til vårkorn med vårpløying. Når en dyrker høstkorn bearbeider en 
tradisjonelt jorda mer enn ved å høstpløye vårkorn, slik at jorda er svært finsmuldret i overflata. 
Dette kan føre til at jorda i enda større grad er utsatt for erosjon enn ved høstpløyde areal, spesielt 
hvis høstkortnet ikke har fått etablert seg tilstrekkelig før vinteren.  

Andre tiltak som anbefales av NIVA er bedre gjødselsplanlegging, anlegging av grasdekte 
vannveier i forsenkninger på jordet. Buffersoner langs vann og vassdrag og anlegning av flere 
fangdammer bør også vurderes, samt kontroll og utbedring av grøftesystemer. Endret 
jordarbeiding som bidrar til redusert fosforavrenning, har som oftest negative økonomiske 
konsekvenser for bonden. For å få til miljøtiltak i landbruket, viser erfaring at det må brukes 
virkemidler med mest mulig positive effekter. Økonomiske virkemidler slik som 
produksjonstilskudd rettet inn mot de som for eksempel har gjødselsplan med jordprøver, 
tilstrekkelig vegetasjonssone mot vassdrag og plantevernjournal etter plantevernforskriften har 
vist seg å være effektivt. Tilskuddsordningen RMP (Regionalt miljøprogram) har ordninger for å 
begrense avrenning til vassdrag og kyst, utslipp til luft og redusert bruk av kjemiske 
plantevernmidler. Blant annet gis det tilskudd til endret jordarbeiding (vårpløying), fangvekster, 
vegetasjonssoner mot vassdrag og grasdekte vannveier. Alle disse er tiltak for å hindre erosjon og 
avrenning. En annen tilskuddsordning i er SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket) hvor det kan gis 
støtte til ulike forurensningstiltak, f.eks. utbedring av dreneringssystemer og etablering av 
fangdammer. Andre aktuelle virkemidler kan være informasjon og holdningsskapende arbeid, 
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regelverksutvikling og kompetanse inn i regionale og kommunale planer der jordbruksavrenning 
er aktuelt.  
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7 Sammenlikning av VA tjenesten med andre kommuner 
 

Ringerike kommune deltar i et benchmarkingsprosjekt som bruker NORVARs måle- og 
vurderingssystem, kalt bedreVANN, for kommunale vann- og avløpstjenester. Norsk Vann utgir 
årlig en rapport som beskriver tilstanden for de kommunale vann- og avløpstjenestene. 

Hensikten med NORVARs benchmarkingsprosjekt er å måle og sammenligne effektiviteten i 
kommunale VA-tjenester. 

Egen resultatutvikling over tid, standard og kostnader måles med bedreVANN som er et godt 
verktøy for å dokumentere effektivitet av vann- og avløpstjenester. Ytterlige er det viktig å ta 
hensyn til resultatene av benchmarkingen, og at det anvendes i kommunenes plan- og 
styringssystemer. 
 

7.1 Kvalitet i avløpstjenesten  

 

Overholdelse av rensekravene er det viktigste vurderingskriteriet for standarden på 
avløpstjenesten. Rensekrav fikk kriteriet «god» (tabell 8), det vil si at 100 % av innbyggerne 
tilknyttet den kommunale avløpstjenesten er tilknyttet renseanlegg som overholdt alle gjeldende 
rensekrav i 2015.  

Tabell 8. Avløpstjenesten i Ringerike kommune - Standarden på kommunenes tjeneste i 2014-2015 (kilde: 
bedreVANN. Resultater 2015, Resultater 2014) 

 

 

År 

 

Personer 

tilknyttet 

tjenesten 

 

 

KI 

 

Overholdelse 

gjeldende 

rensekrav 

 

Tilknytning 

godkjente 

utslipp 

 

Kvalitet 

og bruk 

av slam 

 

Overløpsutslipp 

fra avløpsnettet 

 

Ledningsnettets 

funksjon 

Vektet kvalitetsindeks KI 40% 10% 10% 20% 20% 

2015 23612 3,2 God God God God Dårlig 

2014 23488 3,2 Mangelfull God God God God 

 

I 2015 skapte oversvømmelser og store nedbørsmengder utfordringer for avløpssektoren i 
Ringerike kommune. Ledningsnettets funksjon fikk kriteriet «dårlig», det vi si at kun < 0,5 % av det 
totale ledningsnettet blir fornyet og antall kloakkstopper er > 0,20 pr. km pr. år eller antall 
kjelleroversvømmelser er > 0,30 pr 1000 innbygger pr. år. 

 

7.2 De største utfordringene for avløpstjenesten 

 

Kloakkstopper og kjelleroversvømmelser angir omfanget av driftsforstyrrelser. Figur 6 viser 
kommunene med størst omfang av driftsforstyrrelser. Den grønne horisontale streken angir 1,0 % 
ledningsfornyelse, som er antatt fornyelsesbehov på nasjonalt nivå fram til 2040. Gjennomsnittlig 
ledningsfornyelse for bedreVANN-kommunene var på 0,81 % i 2015. Ringerike kommune (nr.2 fra 
venstre) er en av kommunene med størst omfang av kjelleroversvømmelser og veldig lav 
ledningsfornyelsen.  
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Figur 6. Omfanget av driftsforstyrrelser målt som kloakkstopper og kjelleroversvømmelser. Kommunenes innsats 
mht. ledningsfornyelse. Ringerike (nr.2 fra venstre), ligger høyt på kjelleroversvømmelser blant kommunene med 
mangelfull og dårlig drift på avløsledningsnettet, men ikke fullt så dårlig mht kloakkstopper (kilde: bedreVANN. 
Resultater 2015) 

 

 

7.3 Selvkost og standard på avløpstjenesten 

 

Ringerike kommune deltar på såkalt nivå 2 og har rapportert vedtatt investeringsplan for 
økonomiplanperioden 2016-2019 (figur 7). Ringerike kommune har størst økning (den største 
orange stolpen) i kapitalkostnader etter at disse investeringene er gjennomført. 
Investeringsplanene er nødvendige å oppnå god standard. 

De blå stolpene viser selvkost for avløpstjenesten i kr/person tilknyttet og er grunnlaget for 
beregning av gebyrene. Tallene bak kommunenavnet angir hvor omfattende renseprosess 
renseanleggene har. Tallkombinasjonen 1/2/3 er renseanlegg med nitrogen-, fosfor- og 
sekundærrensing. Kvalitetsindeks for avløpstjenesten vises som et farget kulepunkt i figur 7 og 
som tall i tabell 8. 
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Figur 7. Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet, der personer er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall 
fritidsinnbyggere som maksimalt kan være tilknyttet. Bak kommunenavnet står et tall som betyr: 1. 
Nitrogenrensing 2. Fosforrensing 3. Sekundærrensing 4. Primærrensing/ enkel mekanisk rensing. Ringerike 
kommune ligger høyt på økte kapitalkostnader i økonomiplanen 2016-19, som en følge av utbyggingen på 
Monserud. (kilde: bedreVANN. Resultater 2015) 

 

Å oppnå kvaliteten «god standard» er ikke lett, bedreVANNs vurderingskriterier er strengere 
enn statlige krav til tjenestene. Ringerike kommune tar kvalitet på alvor, derfor satser kommunen 
på sikkerhet, langsiktighet og andre forhold ved vann- og avløpstjenestene. 
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8 Tiltak, gebyr og investeringer 
 

I tråd med mål og utfordringer er det satt opp en tiltaksliste. Lista inneholder 19 tiltak til en 
sum av 69,7 mill i løpet av en 10 års periode. Det er kun tiltakene de 4 første årene som vil legges 
inn i økonomiplanen og være bindende. Videre vil denne tiltakslista rulleres årlig pga stadig nye 
innspill og endringer som skjer.  

Disse tiltakene er i hovedsak viktige for å unngå utfordringene som er beskrevet i kapittel 3 
om overvannshåndtering. De vil være viktige for å unngå kjelleroversvømmelser og utfordringer 
for Hønefoss sentrum med for store vannmengder, og forurensing i nedbørsituasjoner. 

Videre er det lagt inn ca. 5 mill til oppgradering mm på pumpestasjoner tilhørende Monserud 
rensedistrikt. Dette er viktige tiltak for å unngå forurensning og pålagte krav.  

I forhold til randsonetiltak, det vil si å tilknytte eiendommer til nærliggende kommunal 
avløpsledning, er det foreslått totalt 7 tiltak til en total sum av kr 24 346 000 mill. Dette er 
lønnsomme tiltak hvor inntektene i form av økte gebyrer vil gjøre tiltakene lønnsomme på 
forholdsvis kort sikt.  

I økonomiplanperioden er det lagt inn tiltak for 28,6 mill i 2017, 17,6 mill i 2018, 4,6 mill i 2019 
og 11,3 mill i 2020.  

Tiltak i landbruket er ikke inkludert i tiltaksplanen.   

8.1 Gebyrnivået  

Det er foretatt gebyrberegninger via kommunens selvkostprogram. De to viktigste 

forutsetningene for gebyrberegningen er investeringsnivået og befolkningen. Det er forutsatt en 

befolkningsvekst på 17.000 innbyggere i perioden 2017-2036. Vekstprofilen antas å være 

følgende; 3.000 innbyggere i perioden 2017-2022, 10.000 innbyggere i perioden 2023-2032 og 

4.000 innbyggere i perioden 2033-2036.  

Forutsatt de investeringene som ligger i tiltakslistene under, summert opp i kap. 8.9, vil 

gebyrnivået stige fra 35 kr/m3 i 2017 til det høyeste gebyrnivået i 2019 på 53 kr/m3, og ned igjen 

til 41 kr/m3 i 2025 (tiltakslista med investeringer er fra 2017-2025). Se tabell 8 under. 

 

Både befolkningsvekst og avskrivningskostnaden fra Monserud reduseres fra år til år (på max i 

2019) og gjør at gebyrene sakte vil reduseres igjen til normalt nivå. Det er lagt inn en beskjeden 

befolkningsvekst på 3000 i året fra 2017 til 2022, slik at det er stor mulighet for at gebyrene bli 

lavere enn det er anslått her.  Befolkningsveksten vil gi store utslag på gebyrutviklingen.  
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8.2 Tiltak ledningsnett 

 

Tiltaksliste / prosjektliste 

Rensedistrikt: Monserud  Renseanlegg Monserud RA 

Antall Rensesoner  Vassdragsområde  

Forurensningsmyndighet    

 

 

Pri  1, 
tiltak 

nr 

 
Sonenavn 

 
Merknad 

 
Tiltak 

 
Kostnad 

 
År 

 

1.1 St.Haugen 
 

Parkgata Separering av spillvannskulvert som kommer 
fra Haldenjordet. Nye spillvannsledninger og 
overvannsledninger fra kum nr. 70168 til kum 
nr. 70393. Lengde: 1100 m 

2 200 000 
 

2018 

    5 900 000 2019 

    5 900 000 2020 

1.2 Ve Samarbeid med vann Vebakken: Spillvannsledning må skiftes ut, ny 
overvannsledning legges med, kum 27128 – 
23008 (mye overvann, må ta med 
vannledninger). Ca. 130 m.  

 1 428 000 2018 

1.3 Haldenjordet 
 

Overvannshåndtering Overvannskulvert fra Storjordet og ned til 
kum 70 393 til kum 33276. Legge nye spill. - 
og overvannsledninger.  Lengde: ca. 350 m Ø 
800 mm 

5 124 000  2021  

1.4 Storløkka Overvannshåndtering  Ny overvannsledning fra område kum 9503, 
til kryss Ankersgate/Lagesensegate og ut i 
elva 

2 745 000 2023 

 Storløkka 
 

Storløkka 
Samarbeid med vann 

Omlegging fra fellessystemet til 
separatsystem. Skifte ut ledninger mellom fra 
kum 9503 – kum 5532/5533. Lengde: 550 m 

6 039 000 2024 
 

  Indre løkkavei 
Samarbeid med vann 

Omlegging fra fellessystemet til 
separatsystem. Start kum 9503 – kum 
63315/70198 

2 361 000 2025 

1.5 Schjongslund 
 

Samarbeid med vann Fra kryss Ringeriksgata/Tyristrandgata til kum 
373. 250 m. Legge avløp og overvann 

2 745 000  2018 

  Må snu overvannet Fra kryss Ringeriksgata/Aabersgata til kum 
382. Ca. 150 m. Startkum 408. Legge avløp og 
overvann 

1 647 000 2018 

 Schjongslund 
 

 Roald Amundsensgate, kum 373 til kum 421, 
100 m graving. Legge avløp og overvann 

1 098 000 2019 

 Schjongslund 
 

 Dronningensgate, fra 69080 til kum 69066,  
200 m 

2 196 000 2019 

 Schjongslund  Oskarsgate, kum 542, legge ledning langs 
Owerensgate til kum 473, Åbenrågate. 112 m 

1 230 000 2020 

 Schjongslund   1 000 000 2020 
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    2 000 000 
 

2021 

 Schjongslund Unngå ledninger under 
eiendommer  

 2 000 000 
 

2022 

1.6 Vinteroveien Samarbeid med vann  Rehabilitering av Vinteroveien. Fra kum 879 
til kum 69822. Ca. 150 m med vann og avløp, 
overvann. Fra kum 1010/13 til 69822 legges 
avløp og overvann, 75 m. NB: Bane nord er 
styrende i forhold til tiltak og tidspunkt. 

2 471 000 2020 

1.7  Ve terasse Vann og 
avløpsledninger under 
garasje 

Snu fallretning på ledningsstrekket. Ny 
endekum mot Heradsbygdveien. Nytt strekke 
med fall mot kum 30410. Ca. 100 m 

1 098 000  2018 

 1.8 Nymoen  Ledningstrekk fra kum nr. 19923 til kum 
19917 strømpekjøres. Rehabilitering av 2 
kummer. Ene kummen har 150 mm betong 
inn i kummen, siste 50 cm er 110 mm plast. 
Bør erstattes med 160 mm. Lengde ca. 210 m 

461 000 2020 

1.9 Øvre 
Hønengata 
vest 
 

Gammel fellesledning 
fra 1952. Samarbeid 
med vann og evt. 
overvann 

Avløp og overvannsledning (hvis ikke boring) 
fra kum nr. 69140 til kum nr. 5292 må skiftes 
ca. 450 m.  Sommerveien til Sagaveien 
 

  2 635 000 2018 
 

1.10 Riperbakken OV-ledning fra 
Tegleverket som er 
koblet inn på 
avløpsledning i Stabels 
gate ved 
Jernbaneundergangen 
må kobles vekk fra 
kloakken 

Legges ny ov-ledning mellom kum 876 og 
kum 928. Etablere ny kum (etter kum 876). 
Ca. 50 m 

 293 000  2019 
 
 
 

1.11 Ve terasse  Tryms vei : Overvannsledning må skiftes  
(mye røtter i ledningen) L = 400 - 500 m 

   988 000  2020 

1.14 Tolpinrud Bane nord er styrende i 
forhold til tiltak og 
tidspunkt. 

Ny pumpeledning fra Tolpinrud KP 127 til 
Bærengssletta, kum nr. 35129.  Ca. 520 m  

 1 142 000  2025 
 

1.15  Sundgata Prosjekt Byporten er 
styrende – tid/tiltak 

Spillvannsledning og kummer må byttes ut 
lengde ca. 150 m, 3 kummer 

1 647 000 2022 

1.16 Støalandet Investering? ØT gir 
tilbakemelding etter 
befaring.  

Hovedledning fra Haugsbygd: Oppretting 
kummer ca. 30 kummer (usynlig forurensing).  
(30 kummer, 3000 pr kum) 

 132 000 2020 

1.17 Askveien  Ledningsstrekk fra kum nr. 4912 til kum nr. 
4917 må skiftes ca. 83 m, 4 kummer 

 911 000  2024 

1.18 Valhallveien  Ledning mellom kum nr. 22723 til kum 22708 
må skiftes (dårlig fall på ledningen) ca. 140 m, 
5 kummer  

1 537 000  2023 
 

1.19 Overvannshån
dtering 

Elling M Solheimsvei, 
Ullerålsgata, sentrum 

Eksisterende fellessystem bør legges om til 
separatsystem 

10 000 000  2025  

   Sum tiltak 68 928 000  
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8.3 Tiltak pumpestasjoner Monserud 

 

Sone nr. Sonenavn Merknad Tiltak Kostnad * År 

2.1 Alle stasjoner Overløpsmåling i 
henhold til pålegg 

 1 080 000 2018 

    1 080 000 2019 

2.2 Barbro, KP 102 Pumpestasjon Ny stasjon 6 600 000 2020 

2.3 Elvegata, KP 110 Pumpestasjon Mengdemåler og oppgradering    300 000 2019  

2.4 Austjord, KP 117 Pumpestasjon Mengdemåler og oppgradering    300 000 2018  

2.5 Ringåsen, KP 131 Pumpestasjon Mengdemåler og oppgradering    300 000 2020 

  Delsum Monserud Sum tiltak 8 700 000  

* Summene til Monserud renseanlegg, Nes renseanlegg og KUR anleggene er ikke tatt med i denne planen, da det ligger inne i 
selvkostberegningen fra før. Her er kun tatt hensyn til nye tiltak, både på ledningsanlegg, pumpestasjoner og renseanlegg   

 

8.4 Randsonetiltak 

 

Sone nr. Sonenavn Merknad Tiltak Kostnad  År 

3.1 
 

Sørliveien Privat initiativ har ført 
til 4-5 nye tilkoblinger 

Koble til de 4-5 husstander som 
gjenstår 

1 284 000 2020 

3.2 
 

Tyristrand 
Tangen 

 
 

Koble til ca. 9 husstander    294 000 2019 

3.3 Tyristrand 
Fossumveien 

 Koble til ca. 10 husstander 1 060 000 2019 

3.4 Sætrangstoppen 
Tollevsløkka 

 Koble til de ca. 7 husstandene som 
gjenstår 

2 200 000 2019 

3.5 Ringkollveien 
Bånntjernveien 

 Ca. 18 husstander 
Flere innspill til kommuneplanen her 
som vil lettere kunne utløse tiltaket  

3 165 000 2021 

3.6 Nymoen  Felt øst for E16. 10-15 boliger kan 
kobles til kommunalt nett. Ny 
avløpsledning under E16 
v/undergang til ny ledning på 
Nymoen Fra kum 53140 til kum 
19922 ca 350 m. 

3 843 000 2020 

3.7 Nes i Ådal  Etappe 2, på østsida av E16 og 
nordover fra nytt vannverk 

  300 000 2017 

 Nes i Ådal  Etappe 2, på østsida av E16 og 
nordover fra nytt vannverk 

6 200 000 2018 

   Etappe 2, på østsida av E16 og 
nordover fra nytt vannverk  

6 000 000 2019 

   Sum tiltak 24 346 000  
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8.5 Tiltak Nakkerud 
 

Tiltaksliste / prosjektliste 

Rensedistrikt Nakkerud Renseanlegg Nakkerud RA 

Antall Rensesoner  Vassdragsområde  

Forurensningsmyndighet    

 

Sone nr. Sonenavn Merknad Tiltak Kostnad År 

4.1   Bør foretas rørinspeksjon av hele nettet  360 000 2017 
4.2 Nakkerud ra  Oppgradering el 600 000 2019 

   Sum tiltak 960 000  

 

8.6 Tiltak Sokna 

 

Tiltaksliste / prosjektliste 

Rensedistrikt: Sokna  Renseanlegg Sokna RA 

Antall Rensesoner  Vassdragsområde  
Forurensningsmyndighet    

 

Sone nr. Sonenavn Merknad Tiltak Kostnad År 

5.1 Permobakken Sees sammen 
med vann 

Avløpsledning Permobakken fra kum nr. 
6687 til 4752 skiftes. Ca. 150 m 

1 647 000 2023 

5.2 Sokna sentrum 
Samarbeid med 
vann 

 Ny avløpsledning fra pumpestasjon 
Smedgarden langs Tranbyveien til 
endepunkt ledning mot Smedgarden. Fra 
kum 65862 til en kum 4798.Ca 600 m.  

6 588 000 2025 

   Sum tiltak 8 235 000  

 

8.7 Tiltak Hallingby 
 

Tiltaksliste / prosjektliste 

Rensedistrikt Hallingby Renseanlegg Hallingby RA 

Antall Rensesoner  Vassdragsområde  

Forurensningsmyndighet    

 

Sone nr. Sonenavn Tiltak Kostnad År 

6.1  Overvannskulvert 800 mm fra oversiden av 
Shellstasjonen og sydover inn i boligfeltet. Mye 
vann i denne ledningen. Vet ikke hvor ledning 
ender hen. Ledning må sjekkes. Spyles og tv kjøres 

420 000 2019 

6.2 Pst Nord Mengdemåler 120  000 2019 

6.3 Hallingby ra El 600 000 2018 

  Sum Tiltak 1 140 000  
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8.9 Oppsummering av alle tiltak 

 

Oppsummering 
 

1. Monserud 

rensedistrikt 

68 928 000 

2. Monserud 

pumpestasjoner 

8 700 000 

3. Randsoner 24 346 000 

4. Nakkerud 960 000 

5. Sokna rensedistrikt 8 235 000 

6. Hallingby 

rensedisrtikt 

1 140 000 

Sum alle tiltak fra 

2017-2026 

112 309 000 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/219-6   Arkiv: L12  

 

 

Oppstart 429 - Reguleringsplan - Slettveien 19 Gnr/bnr 95/101  Slettveien 19 
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune anbefaler oppstart av 0605_429 detaljregulering for Slettveien 19. 

1. Ved endelig vedtak tas det sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan nr. 18 

«Vestern» der ny plan overlapper nåværende.  

2. Før forslag til reguleringsplan fremmes til førstegangsbehandling må det foretas 

grunnundersøkelser på eiendommen som tenkes utbygd.  

 

 

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for å rive nåværende enebolig og bebygge arealet på 

ca. 1400 m2 med en blokk med syv til åtte boenheter og parkeringsgarasje. Området 

planforslaget omfatter er regulert til boligformål i eksisterende plan 18 Vestern (vedlegg 8). 

Gjennomføring av plan vil føre til fortetting da nåværende og omkringliggende bebyggelse 

domineres av frittliggende eneboliger. Rådmannen anser utnyttelsen av området i 

planforslaget som høyere enn ønskelig, tilrettelegging av lekeareal som utilfredsstillende og 

viktige spørsmål rundt grunnforhold som uavklart. Rådmannen anbefaler oppstart av 

detaljreguleringen, men at forhold knyttet til lekeareal, grunnforhold og utnyttelsesgrad er noe 

som særlig må belyses i det videre arbeidet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet startes opp på bakgrunn av forslagsstillers ønske om å bygge boligblokk med 7-8 

enheter på et sentralt og attraktivt område i Slettveien i Hønefoss (se vedlegg 1). Hele arealet 

ligger i eksisterende plan nr. 18 Vestern, avsatt til boligformål. Regulerinsplan 18 Vestern er 

en gammel plan med mangelfulle og upresise bestemmelser, og det henvises derfor til 

kommuneplanens generelle bestemmelser samt plan- og bygningsloven (PBL) for aspekter 

som berører utnyttingsgrad, byggehøyde og lekeareal.  

 

Forslaget legger opp til høyere utnyttelse, angitt i prosent bebygd areal (BYA), enn det som 

tillates i kommuneplanens bestemmelser (§1.1.2), større bygningshøyde (PBL §29-4) og 

utilstrekkelig lekeareal (§1.1.3). Planforslaget utløser også behov for grunnundersøkelser. Det 

er derfor behov for en detaljregulering. Initiativet er tatt av Hønefoss Eiendom AS v/ Anders 



- 

Bjerke og Steffen Jensen, og fagkyndig er Coplan AS v/Raymond Fyllingen. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Gnr/bnr 95/101 er i dag bebygd med en enebolig, og benyttes til boligformål.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Forslagsstiller ønsker å bygge boligblokk med syv til åtte boenheter i område som er avsatt til 

boligformål i nåværende reguleringsplan og kommuneplan. Planområdet er på om lag 1900 

m2, mens område for boligformål er ca. 1368 m2. Arealene er for små for at det kan oppnås 

utnyttingsgrad på <25% BYA slik forslaget er presentert. Forslagsstiller sier han disponerer 

200 m2 vest for eiendomsgrense (på eiendom 95/1), dette er ikke forklart ytterligere. Det 

ekstra arealet vil allikevel ikke være tilstrekkelig med tanke på både utnyttingsgrad <25% 

BYA, og lekearealer for de minste barna er ikke løst.  

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 18 Vestern fra 08.08.1955, se vedlegg 8. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til boligformål. Planen er gammel og har 

upresise bestemmelser. Ved mangelfulle eller upresise bestemmelser er det kommuneplanens 

bestemmelser som gjelder. Tillatt utnyttelsesgrad er 25% BYA og bebyggelsen skal ikke 

overstige 8 meter gesimshøyde og 9 meter mønehøyde (PBL §29-4).  

 

Planer under arbeid i området 

Området er i gjeldende kommuneplan definert som boligformål. Dette vil også være gjeldende 

i ny kommuneplan. Plansaken kommer ikke i konflikt med gjeldende eller kommende 

kommuneplan angående arealbruk.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hønefoss Eiendom AS v/ Anders Bjerke og 

Steffen Jensen er forslagstillere.  

 

Vedlegg 2 viser foreslått avgrensning av planområdet. Planavgrensning dekker eiendom 

95/101 samt tilstøtende deler av Slettveien (95/100, 95/107) og deler av naboeiendom 95/1. 

En større avgrensning som inkluderer Slettveien fram til krysset mot FV163 har vært 

diskutert, men forslagsstiller ønsket ikke dette da de anser nåværende infrastruktur som god 

nok til å tåle økt trafikk. Ny trafikksituasjon må utredes både med tanke på trafikkmengde og 

sikkerhet for myke trafikanter, og ny planavgrensning må vurderes på grunnlag av denne 

utredningen. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 95/101, 95/100, 95/1, og 95/107. Alle 

eiendommer er i privat eie.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 



- 

Ringerike kommune har et uttalt mål om befolkningsvekst, hvor hoveddelen av veksten skal 

tas i Hønefoss-området. Dette skal foregå primært gjennom fortetting av allerede planavklarte 

arealer til boligformål, sekundært gjennom nye arealer. Videre legges det vekt på at 

hovedvekten av boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler og andre tjenestetilbud, i tillegg til områder med veletablerte kollektivforbindelser. 

Vestern har per i dag ikke tilfredsstillende løsning for gang- og sykkelvei, og dette vil ikke 

komme på plass før etter 2020-2021. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel både når det gjelder beliggenhet og formål, men har noen svakheter når det 

gjelder sikkerhet for gående og syklende. Dette er nærmere omtalt i punkt om «samferdsel og 

teknisk infrastruktur». 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

 

Planarbeidet er i tråd med arealdel når det gjelder formål, men avviker når det gjelder 

utnyttingsgrad i %-BYA, høyde, og bestemmelser og retningslinjer for sandlekeplasser for de 

minste barna.  

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

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

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

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

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

 

Denne saken anses som ikke i tråd med overordna plan mtp. utnyttingsgrad i %-BYA og 

lekeareal, og oppstartsaken legges derfor fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning samt formannskapet. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

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

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

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

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene, herunder 

grunnundersøkelser. Forslagsstiller skal også om nødvendig bekoste sikring av grunn på egen 

eiendom i tråd med TEK17 kapittel 7, og eventuelle lokale sikringstiltak skal vedlikeholdes av 

grunneier. 

 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av tiltak 

for å opprettholde eller oppnå god områdestabilitet. Dersom grunnundersøkelser utført på 



- 

vegne av forslagsstiller viser at områdestabiliteten er lite tilfredsstillende vil det være et 

samfunnsansvar å sikre området, og dette ansvaret bør ikke tilfalle forslagsstiller. Sikring av 

områdestabilitet er ikke et krav, men dersom det er behov for sikring og dette ikke utføres vil 

det ikke være aktuelt å tillate utbygging. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning og dialog med 

naboer tidlig i planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i 

høringsperioder.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Området preges av frittliggende eneboligbebyggelse. Med tanke på grunnforhold og estetiske 

kvaliteter bør det avklares om fortetting og blokkbebyggelse er ønskelig i dette området.  

 

Forslagsstiller hevder å disponere 200 m2 av tilstøtende deler av gnr./bnr. 95/1. Boligen 

inntegnet i situasjonsplan går også noe inn på denne delen av gnr./bnr.  95/1. Eierskapsforhold 

rundt gnr./bnr. 95/1 må avklares og dokumenteres. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Plantype og avgrensning 

Foreslått planavgrensning er snever, og dekker ikke Slettveien fram til kryss mot Fv. 163. 

Forslagsstiller må foreta en trafikkanalyse for å finne ut om avgrensningen også bør omfatte 

Slettveien fram til kryss mot Fv. 163. 

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

Skogen i skråningen nordvest på tomta må stå urørt fordi den spiller en viktig rolle som 

stabiliserende element gjennom å binde jordmassene sammen og i tillegg suge opp vann som 

reduserer vannmetning i jorda. Dette er spesielt viktig med hensyn til bebyggelsen som ligger 

i nedkant av skråningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skredfare 



- 

Grunnforholdene på Vestern er utfordrende. Det øverste laget består av elvesand av ukjent 

tykkelse, og under elvesanden finner vi med stor sannsynlighet marin leire.  

 

Vestern ligger som et platå omkranset av svært bratte skråninger, og dette er typisk for 

ravinelandskap. Se figur 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Topografien rundt Slettveien. Slettveien 19 er merket med rød avgrensning. 



- 

I ravinelandskap er det risikofylt å bygge store bygg så nære skråningskant som det her 

foreslås uten nødvendig kjennskap til grunnforhold. I området Vestern/Slettveien er det i 

hovedsak to skredtyper som kan utgjøre en risiko: 

 

 Jordskred 

Jordskred kan oppstå når løsmasser i grunnen blir mettet med vann – f.eks. på grunn 

av ekstremnedbør – og forekommer som regel i bratte skråninger med helning på mer 

enn 30°. Dette er omtrent den helningen vi finner i skråningen nordvest i planforslaget. 

Skråningen er dekket av relativt tett skog, og denne skogen bidrar til å stabilisere 

skråningen ved å binde sammen jorda med røtter og suge opp vann. Det bør sikres at 

vegetasjonen i skråningen ikke hogges ned da dette vil forringe stabilitet og øke 

fare for skred og risiko for skade på nedenforliggende boliger. Overflatevann må 

heller ikke ledes ut i skråningen. 

 

 Kvikkleireskred 

Kvikkleire dannes av at saltet i marin leire vaskes ut pga. grunnvann, nedmør mm., 

men ikke all utvasket marin leire er kvikk. Kvikkleireskred kan oppstå i områder med 

sensitiv eller kvikk leire, og kan utvikle seg bakover i en lengde som tilsvarer opptil 

20x skråningshøyde målt fra fot av skråning, så lenge grunnen i hele dette området 

består av kvikkleire. Det kan derfor bli svært omfattende i areal. I tillegg blir 

kvikkleire nærmest flytende når den blir omrørt (f.eks. under et skred) slik at det gir 

store konsekvenser også for områder som ligger i skredets bane. Dette betyr at et skred 

i Vestern-området vil kunne omfatte et svært stort areal og få meget alvorlige 

konsekvenser.  

 

I områder der det er kvikkleire i grunnen skal man være svært varsom med å gjøre 

terrenginngrep som skaper økt belastning og/eller vibrasjoner. At eiendommen og det 

foreslåtte bygget i Slettveien ligger så nært skråningskant er svært skjerpende, også mtp. 

jordskred. Forslaget slik det er presentert vil kunne medføre økt terrenglast og behov for 

terrenginngrep og uttak av masser i forbindelse med utgraving til parkeringskjeller. Inngrep i 

terreng og medfølgende vibrasjoner er en av de vanligste utløsende faktorer for 

kvikkleireskred. Hvis resultatet av grunnundersøkelser viser funn av sensitiv eller kvikk leire 

må hele området utredes og eventuelt sikres før anleggsarbeid kan begynne.  

Ettersom det med stor sannsynlighet er marin leire under Vestern må det derfor utredes om 

denne er sensitiv/kvikk. Rådmannen understreker at det pr. i dag ikke er påvist kvikkleire i 

området. Det har ikke vært utført utredninger for Slettveien tidligere, men geotekniske 

utredninger gjort for området sør for Fv. 163 (Krakstadmarka, NGI-rapport 20110293-00-3-R) 

viser fast til middels fast leire, altså ikke kvikkleire. Allikevel vet vi at vi har kvikkleire i det 

tilstøtende området Støalandet (NGI-rapport 20091249-00-3-R), og vi kan derfor ikke trekke 

sikre konklusjoner om grunnforholdene i Slettveien uten en geoteknisk utredning. Denne 

utredningen må foreligge før førstegangsbehandling. 

 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Boligfeltet ligger langs Fv. 163 mellom Hønefoss og Klekken. Området har gode 

bussforbindelser til Hønefoss sentrum. Fra kryss Slettveien/Fv. 163 mot Hønefoss sentrum går 

det fortau på én side av veien, mens det mot Klekken går bred skulder på én side av veien. Det 

er ikke egne sykkelfelt langs veien. Syklende og gående som kommer fra Fv. 163 må krysse 

veien for å komme inn til Slettveien. 



- 

Påvirkning av landskapsbildet 

Forslaget innebærer en markant endring av landskapsbildet for tomten og for nærmeste 

naboer. Ifølge plantegningene og informasjonsskrivet (vedlegg 2-6) ønsker utbygger å sette 

opp en blokk med tre etasjer pluss kjeller, og beskriver det som et «moderne og tidsriktig 

prosjekt». Bygningsmassen innebærer en markant kontrast til omkringliggende bebyggelse, 

både når det gjelder utnyttingsgrad, høyde og bredde og estetikk. Det vil også påvirke 

solforhold og utsikt for flere av naboene. Boligblokka vil også være tydelig i landskapsbildet 

sett fra nord- og vestsida av byen. 

 

Naturmangfold 

Ved å ta vare på skogen i skråningen nordvest på tomta vil man også ivareta naturmangfoldet 

som eventuelt kan bli berørt av prosjektet. 

 

Universell utforming 

Siden foreslått bygning har tre etasjer samt kjellergarasje utløses krav om heis etter TEK17 § 

12-3. Da utløses også krav om at boenhetene skal være universelt utformet etter TEK17 § 12-

2, og at utearealer skal være universelt utformet etter TEK17 § 8-2.  

 

Lekearealer 

Forslaget innebærer en utilfredsstillende løsning med tanke på lekeareal. Dekning av 

nærlekeplass er tilfredsstillende, men forslagsstiller ønsker ikke å opparbeide sandlekeplass 

nær eller på egen tomt. Dette er ikke i tråd med kommuneplanbestemmelsene §1.1.3.  

 

Forhold til klima- og energiplanen. 

Området ligger i relativt kort avstand til sentrum, om lag 20-25 minutters gange. Den korte 

avstanden sammen med et godt busstilbud tilrettelegger for at man i mindre grad er avhengig 

av bil for å komme seg til sentrum, og at man bidrar til å redusere utslipp. Kvaliteten på 

sykkelvei opp til Vestern er allikevel ikke så god som ønskelig mtp. trafikksikkerhet (se punkt 

om «Samferdsel og teknisk infrastruktur»). I KVU for Hønefoss er det forslag om ny bru over 

Petersøya som skal knytte sammen sentrum og Støalandet. Denne brua vil drastisk redusere 

avstand og reisetid for gående og syklende mellom Slettveien og sentrum. 

 

 

Samlet vurdering 

Fortetting av sentrumsnære boligområder er en ønsket utvikling for Ringerike. Det er derimot 

viktig at fortetting skjer der det er hensiktsmessig og at det foregår i tråd med 

kommuneplanens bestemmelser. Forslaget til detaljregulering innebærer brudd med 

kommuneplanens generelle bestemmelser når det gjelder byggehøyde, utnyttelsesgrad og 

lekeareal, og konsekvensene for boligområdets estetiske uttrykk er store da boligblokka slik 

den er framstilt i skissene (vedlegg 4) skiller seg markant ut sammenlignet med 

omkringliggende bebyggelse. Topografien i planområdet er svært utfordrende og utgjør en 

potensiell fare i prosjekter av denne størrelsen. Oppstart av planarbeidet anbefales under 

følgende forutsetninger: 

1. Grunnundersøkelser foretas, vurderes og rapporteres til kommunen med konklusjon.  

2. Utredning av ny trafikksituasjon foretas.  

3. Forslagsstiller må vise til tilfredsstillende dekning av lekeareal. 

4. Forslagsstiller må utføre en sol- og skyggeanalyse som viser hvordan foreslått bygning 

påvirker nevnte forhold på eiendommen og berørte naboeiendommer. 

5. Forslagsstiller må dokumentere disponering/eierskap av 200 m2 på gnr./bnr. 95/1.  



- 

 

Denne listen er ikke uttømmende, og andre utredninger kan bli aktuelle senere i 

planprosessen. 

 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Forslag til planavgrensning 

Situasjonsplan 

Fasader 

Snitt av bygg 

Informasjonsskriv 

Referat fra oppstartsmøte 

Gjeldende reguleringsplan 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser 
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Att: Areal - og byplankontoret v/Engstrøm

Vår ref.: 171104_17002_Informasjonsbrev 04 . 1 1 . 17

Informasjonsskriv
O ppstart av detaljplan 429 – Slettveien 19, gnr. 95 bnr. 101 m.fl.

Det vises til oppstartsmøte med kommunen den 06.03.17 vedrørende ønsket planarbeid for
eiendommen Slettveien 19 m.fl. Møtet var positivt og konstruktivt i forbindelse med videre
oppstartsarbeid med planen.

Som plankonsulent for Hønefoss Eiendom AS har vi hatt jevnlig korrespondanse med kommunens
areal - og byplankontor , hovedsakelig med Heiberg og deretter med Engstrøm. Det er tidligere
oversendt forslag til varslingsannonse og varslingsbrev for planoppstart, i tillegg til forslag til
planavgrensning.

Ett er ønske fra kommunen redegjør vi nå kort for planarbeidet, hovedsakelig for boligstruktur,
utnyttelsesgrad og ute - /lekearealer. Planen vil deretter legges fram for politisk oppstart i ‘ Hoved -
utvalget for miljø - og areal ’ og i ‘ Formannskapet ’.

Planområdet
Planområdet er ca 1,9 daa ( 1.877 kvm ) og består hovedsakelig av bnr 101 og veiareal mellom
Vesternbakken og de nevnte bruksnummerne (Slettveien). Det er i utgangspunktet ønskelig at
planavgrensnin gen avgrenses til bnr 101, mens større planavgrensninger ha r vært vurdert. Forslag til
planavgrensning er likevel satt med begrenset størrelse da alle nødvendige funksjoner, herunder vei,
lekeareal og annen infrastruktur, finnes i området. Naboer blir ikke vesentlig berørt .

Planområdet er regulert i reguleringspl an Vestern (nr 18) . Planavgrensningen berører også deler av
reguleringsplanen 18 - 02 - Slettveien Øst m.v. Areal delen av kommuneplanen overstyrer de eldre
reguleringsplanen e og viser at plan området primært er boligformål med tilgrensende friområde .

Kort r edegjørelse for planens innhold
Planen tilrettelegge r for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering , lekeareal og vei -
og gangareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning og kommunen stiller ikke krav
til utarbeidelse av planprogram/KU.

Formål og utforming : Det er planlagt å rive dagens bygg og oppføre et boligbygg med 7 - 8 boenheter i
varierende størrelse. Prosjektet vil ha underjordisk garasje med nedkjøring/adkomst fra sør.
Uteoppholdsarealer vil løses som kombinasjon av areal på terreng og som private arealer på
balkonger.

Utnyttelse : Planarbeidet er i tråd med overordnet arealbruk, men strider med tanke på utnyttelsesgrad
og høyder. Bestemmelser til k ommuneplanen tils i er at bnr 101 kan bebygges med % - BYA=25 , dvs
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392 kvm av arealets totale størrelse . Videre disponerer forslagsstiller omkring 200 kvm vest for
eiendomsgrensen, noe som gir et totalt område for boligformål på omkring 1568 kvm.

Det stilles krav til 25 kvm nærlekeplass for hver av de syv - åtte boenheter, to talt 175 - 200 kvm. Med et
planlagt foravtrykk på 494 kvm, i tillegg til overflateparkering og veiareal, vil utnyttelsesgraden trolig
ligger på nærmere % - BYA= 35 - 4 5 . Dette er en kurant utnyttelse for leilighetsbygg på mindre
eiendommer og som i tillegg ligger nær sentrumskjernen (15 minutters gange) . Normalt sett regnes
slike eiendommer som sentralt lokaliserte .

Høyde : Det planlagte bygget vil være ca tolv meter høyt, hvilket er tre meter høyere enn TEK10s
maksimale høyde på ni meter. Bygget er fordelt på tre etasjer og parkeringskjeller . Den reelle høyden
vil oppleves som mindre enn tolv høydemeter, da parkeringsarealet blir delvis nedgravd . Byggets
gjennomsnittlige høyde vil således være lavere enn tolv meter. Nedgravde parkeringsanlegg frigjør
overflatearea l til annet formål, eksempelvis uteoppholds - og lekeareal , og er en arealeffektiv løsning.
Selv om det planlagte bygget vil medføre økt bygningsvolum i forhold til dagens situasjon, framstår
allerede det eksisterende bygget som et høyt boligbygg. Høydemess ig vil d en planlagte situasjonen
ikke skiller seg vesentlig fra dagens situasjon , men det totale volumet vil øke grunnet større
bygningsbredde .

Uteoppholds - /lekearealer : Kommunen har i referatet fra oppstartsmøte oppgitt at planoppstart kan
anbefales ford i planen vil gi god bokvalitet og universelt utformede boliger . En viktig forutsetning er at
det kan tilveiebringes gode arealer for utendørs opphold og lek. Slik som prosjektet er utformet vil det
være over 175 kvm uteoppholdsareal innenfor eiendomsgrens ene på bnr 101.

Forslagsstiller er innstilt på å sette opp enk le lekeapparater innenfor området for omregulering. Det er
imidlertid ikke planlagt å opparbeide et eget, privat leke område som et eget arealformål .

Kommunen har likevel ytret et ønske om at planforslaget tilrettelegge r for et lekeareal innenfor
planavgrensningen . I oppstartsmøtet ble det henvist til delfelt ‘Lekeplass’ i reguleringsplan Vestern (nr
18). Dette er et areal som allerede er avsatt til det aktuelle formålet. En overordnet arealbe regning
viser at minst 950 kvm av arealet på bnr 233 tilfredsstiller stigningskravet på 1:3 (eller kan enkelt
justeres) , hvilket tilfredsstiller pnk 1.1.3 i kommuneplanens bestemmelser (500 kvm) . Det bør ikke
stilles krav til et eget lekeareal innenfor omr ådet som nå ønskes omregulert. Plan forslaget er allerede
en del av en større og gjeldende arealplan med tilfredsstillende størrelse på lekeareal .

Dersom man ser hele Vestern - planen under ett, gir dette tilstrekkelig lekeareal for 38 boenheter.
Innenfor V estern - planen kan vi pr d.d. telle 29 boenheter. Det er dermed tilstrekkelig areal innenfor
gjeldende reguleringsplan til å dekke lekearealet for seks ekstra boenheter. Avstanden fra bnr 101 til
bnr 233 er i underkant av 90 meter.

Det har ikke blitt stilt krav til egne lekearealer ved tidligere omreguleringer innenfor samme arealplan.

Adkomst : Det er oversiktlige forhold til og fra Vesternbakken. Planforslaget tar likevel med veiareal for
å gjøre det mulig for mindre tilpasninger i kurvatur og bredder. I utgangspunktet er det ikke planlagt å
utbedre veier eller kryss. Trafikkmengde n vil ikke bli markant be rørt, selv om den vil øke litt.

Konklusjon
Det planlegges et moderne og tidsriktig prosjekt på en solrik og sentralt beliggende eiendom i
Slettveien. Fo rslagsstiller er opptatt av materialvalg og fargesetting og er bevisst at med eiendommens
eksponerte plassering på bakkekammen mot vest følger også et ekstra ansvar for et godt og
gjennomtenkt uttrykk.
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Prosjektet har tilstrekkelig lekeareal i dagens regul eringsplan og det vil tilrettelegges for justering av
planen for å tilfredsstille krav til høyder og utnyttelsesgrad. Det er god adkomst fra Vesternbakken til
Slettveien og prosjektet vil ikke vesentlig øke trafikkmengden i området.

Det anmodes herved om planoppstart for detaljplan 429 – Slettveien 19, gnr. 95 bnr. 101 m.fl., som
omregulering av del av reguleringsplan Vestern (nr 18).

Med vennlig hilsen

Raymond Fyllingen

Kopi til:
Forslagsstiller

Vedlegg:
Oversiktsbilde
Eksisterende reg.plan
Foreløpig planavgrensning
Planlagt boligstruktur
Forslag til ny bebyggelse
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VEDLEGG

Oversiktsbilde med inntegnet plangrense angitt lekeareal

Arealangivelser

1368 kvm

Ca
200
k vm

Veiareal
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Forhold til eksisterende reguleringsplaner (Slettveien 19 med rød sirkel)

Forhol d til g jeldende kommuneplan

Eksisterende bebyggelse i området
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Forslag til planlagt bebyggelse på bnr 101
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Møtereferat  
 

SAK/TEMA:  Referat fra oppstartsmøte Gnr/bnr 95/101 - Slettveien 19 

 

STED:  Eikliveien 8 (Paviliongen)   

 

TID:  06.03.17 kl. 12.00-14.00  

 

 

Rolle Navn Til stedet 

Forslagsstiller Hønefoss Eiendom AS v/ 

Anders Bjerke, Steffen Jensen 

x 

Fagkyndig Coplan AS v/Raymond 

Fyllingen 

x 

Grunneier Hilde Elin Bjerke  

Areal- og byplankontoret, 

saksbehandler 

Ken Ove Heiberg x 

Areal- og byplankontoret, 

medhjelper 

Linda Engstrøm x 

Barnerepresentanten Geir Svingheim  

Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud   

Byggesakskontoret Arne Hellum x 

Teknisk forvaltning, Eiendom Per Christian Frøislie x 

Forurensningsmyndigheten Ingrid Strømme  

Miljøretta helsevern Unni Suther x 

Teknisk forvaltning Asle Aker  

Utbygging Jostein Nybråten  

Prosjektleder boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten  

Rådet for funksjonshemmede Laila Åmodt  
RK = Ringerike kommune. E-post til ansatte i Ringerike kommune: 

fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 

 

Kopi 

Cornelis Cliteur, teknisk forvaltning 

Hilde Elin Bjerke, grunneier 

 



 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/219-3 11056/17 L12 26.03.2017 

Referat fra oppstartsmøte Gnr/bnr 95/101 - Slettveien 19 

 

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet 

☒ Bestillingsskjema for oppstartsmøte 

☒ Oversiktskart 

☒ Kartskisser / illustrasjoner 

☒ Omtale av det planlagte prosjektet 

☐ Omtale av aktuelle tema for drøfting 

☒ Annet, spesifiser: Eiendomsopplysninger 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  

Planområdets beliggenhet: Eneboligområde i Hønefoss 

Gnr/bnr: 95/101 

 

Planområdets størrelse, ca daa: 1,3 + tilgrensende eiendommer oppgitt til ca. 2,3 mål  

Dagens innhold og bruk: Enebolig med stor hage. 

Historikk: Eneboligtomt. Etablert ca. 1954. 

 

Forslagsstillers planinitiativ:  

Inntil 7 boenheter med inntrukket 3. etasje. Må inngå avtale med grunneiere. 

 

3. Planstatus, planer i området 

Kommuneplanen 

☒ Arealformål: Bolig + tilgrensende Friområde. 

☒ Evt. aktuelle bestemmelser: Kommuneplanen sier 25 % BYA,   

 

Reguleringsplaner  

☐ Planområdet er uregulert 

☒ Planområdet er regulert i reguleringsplan: nr. 18 Vestern vedtatt 1955, som overstyres av 

kommuneplanen.  

☐ Tilgrensende reguleringsplaner: Nr. 18-01 Vesternbakken, nr. 159 Livbakken, nr. 18-02 

Slettveien Øst og nr. 223 Vesternbakken.   

 

Planer under arbeid 

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

☐ Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og formål): 

☐ Annet, spesifiser:  

 

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid) 

☐ Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer  

☒ Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt: Utnyttelsesgrad høyde.  

☐ Annet, spesifiser:  

 

4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til 



 

 

☒ Nasjonale og regionale rammer og føringer 

☒ Kommuneplanens samfunnsdel, spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering 

☒ Folkehelsemeldinga 

☒ Energi- og klimaplan 

☒ Konsesjonsområde for fjernvarme 

☐ Grønn plakat 

☐ Kommunedelplan for gående og syklende 

☐ Annet, spesifiser:  

 

5. Konsekvenser - aktuelle tema for utredninger i planarbeidet 

Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra 

innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante, 

og kan f.eks. komme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget 

planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  

 

Utvikling av by og lokalsamfunn 

☒ Rett lokalisering  

☐ Konsekvenser for sentrum 

☒ Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.) 

☒ Møteplasser og stier (Utomhusplan og planavgrensning som kan avklare stier/ 

tilgjengelighet).  

☒ Konsekvenser for naboer 

 

Landskap, natur og kulturmiljø 

☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

☒ Naturmangfold, herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

☒ Landbruk, jord og skog 

☐ Strandsone, vann og vassdrag 

☒ Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny) 

☒ Kulturminner og kulturmiljø 

☐ Masseforvaltning. Er det behov for å beregne massebalanse/ha en plan for 

massehåndtering? 

 

Miljø og samfunnssikkerhet  

☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse (skal alltid utarbeides) 

☐ Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt) 

☐ Forurensning i grunnen (eiendommens historikk, ingen mistanke ut u fra tidligere bruk) 

☒ Radon 

☒ Skred 

☒ Flom 

 

Barn og unge 

☒ Barn og unges interesser 

☒ Skolevei 

☒ Lekearealer 25 m2 nærlekeplass pr boenhet (vurdere arealet lenger inn i Slettveien) 



 

 

 

Teknisk infrastruktur 

☒ Energiløsninger 

☒ Bredbånd/fiber 

☒ Vann og avløp (ser ikke ut til å komme i kontakt med byggeprosjektet).  

☒ Overvannshåndtering (Overflatevann må håndteres på en slik måte at det ikke skaper 

grobunn for utglidning/ ras senere). 

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning (trolig ikke aktuelt).  

☒ Brannvann, viktig med tilgjengelighet for brann- og redning 

 

Sosial infrastruktur 

☒ Skole  

☒ Barnehage 

☐ Annet: 

 

Samferdsel 

☒ Veg/trafikk/adkomst 

☒ Kollektivforbindelse 

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  

☒ Parkering, herunder sykkelparkering 

 

Aktivitet for alle 

☒ Universell utforming 

☒ Friluftsliv/stier 

☒ Sammenhengende gang- og sykkelnett 

 

Boligkvalitet 

☒ Antall og type boliger 

☒ Utearealer 

☒ Sol/skyggeanalyse, vise nivellering, silhuettvirking, fotomontasje,  

☒ Annet: Materialvalg, tegl, tre, glass. 

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om 

planprogram og KU i den videre prosessen. Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å 

vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger.  

 

☐ Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2,  

bokstav d, e eller f:  

 

☐ Tiltaket krever planprogram jf. pbl. § 4.1 og KU-forskrifta § 5 

Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.  

Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.  

 

☐ Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2 og KU-forskrifta §§ 2-5 



 

 

Spesifiser § og bokstav:  

 

☐ Tiltaket krever kanskje planprogram og/eller konsekvensutredning, jf. KU-forskrifta §§ 2-

5.  

Kommunen som ansvarlig myndighet vurderer dette nærmere, og gir tilbakemelding.  

 

7. Diverse avklaringer 

Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen? 

Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

☒ Ja, spesifiser: Dersom kommunen skal overta noe vei eller annen infrastruktur som skal 

oppgraderes.  

☐ 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 (trolig ikke, pga. detaljeringen i prosjektet).  

 

☐ 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. Forslagsstiller må sørge for at godt nok 

kartgrunnlag blir utarbeida (koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)  

 

8. Plantype 

☒ Detaljregulering jf. pbl. § 12-3 

 

9. Medvirkning  

☒ Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder. 

Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring.  

☐ Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser: Dialog med naboer. 

 

10. Anbefaling av oppstart 

☒ Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi: Kan gi god bokvalitet forutsatt gode 

uteområder til lek og annet. Universelt utformet.  

☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:  

☐ Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges 

fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart. 

 

11. Oppstart av planarbeid 



 

 

Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Det skal sendes eget brev 

til grunneiere, festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til 

planområdet samt berørte offentlige organer og andre interesserte.  

 

Politisk oppstartsak 

☒ Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart, spesifiser begrunnelse: 

☐ Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartssak 

☒ Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartssak: 

Planavgrensning 

 

Kunngjøring og varsling 

☒ Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart 

 

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. Ta med 

mulig lekeareal mot nord? Ny avgrensning oversendes Areal – og byplankontoret.  

 

13. Krav til planforslaget 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav til 

planforslaget, samt plandialog og politisk møteplan.  

Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under 

Arealplaner → Reguleringsplaner → Planprosessen følges opp.  

Dersom materialet som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig 

orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. Planbeskrivelsen oppdateres 

etter 1. gangsbehandling på lik linje med plankart og bestemmelser. 

14. Gebyrer 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens betalingsreglement, som ligger på 

kommunens nettside under Administrasjon → Betalingssatser.  

 

15. Prosess og samarbeid underveis 

☐ Det er ønskelig med et underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og 

forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere etter initiativ fra forslagsstiller. Innsendte 

dokumenter er i utgangspunktet offentlige.  

 

☒ Forslagsstiller utarbeider et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for 

tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se 

informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.  

 

Andre mindre kommentarer: 

 

- Vurdere varmekabler i nedkjøringsrampe som er vist til 1:7 

- Bestemmelser om skjøtsel i skråningen? 

- Plassering av renovasjon. 

- Vurdere byggegrense  



 

 

- Oppfordre til dialog med naboer. 

- Forslagstiller undersøker evt. mulige stier/tråkk   

- Kommunen anbefaler skriftlige avtaler med grunneiere som blir berørt. 

 

Oversendelse av dokumentasjon etter møtet  

1. ABY oversender forslag til plannavn og arealplan ID 

2. Forslagsstiller sender over forslag til planavgrensning 

 

Referent: Ken Ove Heiberg og Linda Engstrøm 

Tlf: 40 8045 14 

 

 

 

 



FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR REGULERING PÅ VESTERNBAKKEN.

§ 1

Området er rent boligstrøk.

§ 2

Husene på tomtene nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 kan ikke få utkjørsel til hovedveien (riksveien) men
må ha sin utkjørsel mot den indre vei VI-V-VIII.

§ 3

Overflødige masser fra utgravingen av kjellere og fundamenter kan for de hus som grenser til
Sandtaket plasseres ut i dette. Men for å sikre en pen og jevn skråning må det skje på sted anvist
av kommuneingeniøren. Om masser fra flere hus kan plasseres ut i sandtaket, må avgjøres av
bygningsrådet etter hvert som behovet melder seg.

§ 4

Gjerder rundt tomtene skal ikke ha større høyde enn 1,00 m. I tilfelle tomtene 1, 2, 3, 4 og 5 skal
ha gjerder mot sandtaket, skal disse følge øvre kant av sandtakets skråninger. Den på planen
foreslåtte midlertidige veg blir liggende delvis inne på tomt nr. 5 og tomt nr. 6. Denne vegen
skylddeles inn i disse to tomter, men tomteeierne kan ikke sperre vegen før offentlig veg fra IV -
V - VI er opparbeidet I henhold til bygningslovens §§ 3 og 27 blir vedtaket å avertere i
lokalpressen og forslaget å utlegge til offentlig ettersyn.

VEDTATT 08.08.1955

For denne reguleringsplanen skal e nhver tids gjeldende kommuneplan-
bestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen.
Denne reguleringsplanen er av eldre dato, og bestemmelsene anses å være
mangelfulle/ upresise.
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