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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  04.06.2018  

Tid:   16:00  

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

16:00- 16:05 – Opprop/Møteinnkalling. 

16:05- 16:30 – Orientering om sak unntatt offentlighet jfr. Ofl. §13 jfr. Fvl §13 

                         jfr. Koml. §31 nr. 2 v/kommuneadvokat Runer Erstad. 

16:30             - 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   

 

11/18 18/2030     

  Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 04.06.2018  

  

 

41/18 15/8783     

  420 detaljregulering for kvartal 46 - 1. gangsbehandling    

 

42/18 17/1273     

  432 Detaljregulering Hemskogveien panorama - 1. gangsbehandling    

 

43/18 16/5576     

  Klage - Vedtak om tvangsmulkt    

 

44/18 17/2920     

  Sykkelparkering Hønefoss sentrum - til orientering    

 

45/18 18/548     

  4-mannsbolig Rabbaveien Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A   

 



 

 

46/18 18/848     

  Gnr/bnr 49/356 - Søknad om fradeling av eiendom    

 

47/18 18/1585     

  Strategiplan mot barnefattigdom    

 

48/18 18/1877     

  1013 Kommunedelplan masseforvaltning    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 25.05.2018 

Arnfinn Baksvær 

leder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  11/18 

Side 3 av 49   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/2030-1   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 04.06.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
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Arkivsaksnr.: 15/8783-29   Arkiv: PLN 420  

 

420 detaljregulering for kvartal 46 - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling 

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18 «planer som er igangsatt, som ikke vil ha 

påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk behandling». Avgjørelsen om hva som 

påvirker planen kan ikke tas av administrasjonen, men bør opp til politisk behandling. Derfor 

saksbehandles Kvartal 46 som første plan etter dette vedtaket ble fattet. Rådmannen mener at 

videre planlegging av kvartal 46 vil ha stor påvirkning på byplanen og legge føringer for den 

som vil kunne være uheldige i den videre utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens 

forslag til vedtak at Kvartal 46 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 46. Dette er: 

 høyde og volum på bygg  

 nedbygging av bakgårder, og andel BYA på egen tomt 

 kvartalsstruktur 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer 

 felles løsninger for parkering 

 Krav til lekeareal på egen tomt 

  

Forhold omkring disse temaene vil skape forventninger hvis denne planen blir lagt på høring og 

presedens dersom den blir vedtatt. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som 

forskjellsbehandling sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 



  Sak 41/18 

 

 Side 5 av 49   

 

Hensikten med planen er å detaljregulere Kvartal 46 fra plan 64 Hønefoss sentrum slik at man 

kan realisere sentrumsboliger i tillegg til forretning og kontor i det kvartalet. I planforslaget 

foreslås Stangs gate 7 revet og erstattet med et bygg i 6 etasjer, hvor det er næring i første og 

boliger oppover. Storgata 13 reguleres med mulighet for to nye etasjer til boliger.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for sentrumsutvikling gjennom nybygg for bolig, 

forretning og kontor i Stangs gate 7, og mulighet for påbygg i to etasjer, forbeholdt bolig, i 

Storgata 13. Planen vil bygge opp under mål om fortetting og befolkningsvekst i sentrum og 

nær ny InterCitystasjon.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble vedtatt oppstart av detaljplanen i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

04.04.2016.  

 

Vedtak 20.02.2018 formannskapet 2 for Områderegulering Hønefoss (plan 431) sak 7/18:  

«Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil merknadsbehandlingen 

etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er gjennomført (jf. pbl § 12-8).» 

«Planforslaget (nr. 431) etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn skal være førende 

for alle planforslag innenfor planavgrensningen.» 

 

Vedtak i kommunestyret 08.03.2018 om Områderegulering Hønefoss (plan 431) sak 14/18: 

«Planer som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

 

22. mai skal formannskapet 2 ta stilling til om det skal jobbes videre med vurdering av 

kvartalsstruktur i sentrum av Hønefoss, se sak 20/18. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel hvor det er et mål å legge til rette for 

fortetting i sentrumsnære områder, spesielt Hønefoss, og befolkningsvekst fram mot 2030.  

 

Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, der området er avsatt til 

sentrumsformål. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging legger føringer 

om at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder og redusere transportbehovet. Planen anses å være i tråd med en kompakt 

byutvikling nært gang – sykkel- og kollektivløsning. 

 

Det er usikkert om kvartal 46 vil påvirke Områderegulering Hønefoss. Det er flere prinsipper i 

denne planen som bør avklares i overordnet plan.  Disse er listet opp både i sammedraget og i 

rådmannens vurdering.  
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Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Det er tre bygårdsbygg i kvartalet i dag. Stangs gate 7, med dyrebutikk og klesbutikk, og to 

større betongbygg; Storgata 11 og Storgata 13, der det er forskjellig type forretninger og 

kontorer. Byggene er av ulik høyde, fra to og en halv etasje i Stangs gate 7 til fire etasjer i 

Storgata 11 og 13. I bakgården er det i dag parkeringsplasser. Det finnes ikke noe grøntareal 

eller uteoppholdsareal innenfor planområdet. Storgata 11 er vurdert til å ha høy verneverdi i 

kulturminneregistreringen for Hønefoss sentrum. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Mjøsplan AS, ved Ida Marie Weigård 14.05.2018.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse med vedlegg 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Lafton Eiendom AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum fra 18.12.1975. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til forretning. Det er ikke oppgitt 

utnyttelsesgrad i denne planen, men byggegrenser begrenser mulighetene for hvor stort 

fotavtrykk byggene kan ha.   

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr  

318/54 – Lafton Eiendom AS 

318/71, 318/74 – Storgata 11/13 AS 

1035/1 (veiareal) – Statens vegvesen 

3000/1 (veiareal) – Ringerike kommune 

 

Uttalelser til planoppstart 

Oppstart ble varslet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 til berørte parter i brev 

29.04.2016 og kunngjort i Ringerikes Blad 23.04.2016, samt på kommunens nettsider. Det 

kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i eget vedlegg.  

 

Juridiske forhold  

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

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

for miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 
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fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

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

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielle avklaringer som denne planen trenger bør tas i plan 431 områderegulering 

Hønefoss. Deretter kan planleggingen av dette sentrale kvartalet fortsette.  

 

Rådmannens vurdering 
Byplanen må legge føringer for de viktige kvartalene i sentrum av Hønefoss. Rådmannen 

mener at videre planlegging av kvartal 46 vil ha stor påvirkning på byplanen og legge føringer 

for den som vil kunne være uheldige i den videre utviklingen av Hønefoss. Derfor er 

rådmannens forslag til vedtak at Kvartal 46 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 46. Dette er: 

 høyde og volum på bygg  

 nedbygging av bakgårder, og andel BYA på egen tomt 

 kvartalsstruktur 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer 

 felles løsninger for parkering 

 Krav til lekeareal på egen tomt 

  

Forhold omkring disse temaene vil skape forventninger hvis denne planen blir lagt på høring og 

presedens dersom den blir vedtatt. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som 

forskjellsbehandling sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 

 

Alternativt vedtak 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan: 0605_ 64 Hønefoss 

sentrum, vedtatt 20.12.1976, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_420 

Kvartal 46. 

 

4. I det videre arbeidet må temaene høyde og volum, kvartalsstruktur og sol skygge i 

Fengselsparken og på egne uteoppholdsarealer vurderes nærmere.  

 

Ved alternativt vedtak er det viktig å få nødvendige prinsippielle avklaringer for å muliggjøre 

videre arbeid med planen. 
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Byggeplanene 

Området har fra før en blanding av handel og kontor. Valg av boligtype, med leiligheter i ulike 

størrelser, passer bra inn i et sentrumsområde. Rådmannen er i tvil om det er rett etasjeantall. 

Det er ikke lagt til rette for lekeplass innenfor planområdet, verken for små eller større barn. 

Det ble i oppstartsmøtet påpekt fra kommunens side at dersom leke- og uteoppholdsareal skal 

være på tak er det viktig at konstruksjonen er slik at tilstrekkelig jordmengder kan brukes, slik 

at uteoppholdsarealet får god kvalitet med mulighet for busker og trær, og annen vegetasjon. 

Dette er ikke nevnt videre i planbeskrivelsen. Det legges opp til parkeringskjeller for nye 

Stangs gate 7, men videreføring av flateparkering for Storgata 13. Det er usikkert om 

uteoppholdsareal på nordvendt tak er en god nok løsning.  

 

Rådmannen mener det er viktig å ta stilling til leilighetstype. I forslaget er det ikke lagt opp til 

gjennomgående leiligheter. Dette medfører at leiligheter som ikke er på hjørnet av bygg, kun 

vil få lys fra én side. Samtidig vil man få innvendig gang og slippe svalgangsløsninger ved å 

ikke ha gjennomgående leiligheter. 

 

Ved innspill til oppstarten av planarbeidet ble det bant annet trukket fram tilpassing til 

omkringliggende bebyggelse med tanke på volum og utforming. Det er positivt at planen 

ønsker å innrette seg til omkringliggende omgivelser. Dette ser man blant annet ved avkutting 

av hjørnet på nytt bygg i Stangs gate 7, slik at det står i stil med de andre byggene (og gjerdet 

til fengselshagen) i veikrysset. Derimot er volumet større enn det man er vant til i sentrum av 

Hønefoss. Fortetting vil føre til økte volumer i Hønefoss og det er derfor viktig å vurdere 

kvaliteten på det. 

 

Det bør også diskuteres hvordan planforslaget tilpasser seg Hønefoss sentrum. Med bruk av lys 

teglstein, noe tre og glass.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av eget vedlegg. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Lekeplasser 

Det er ikke planlagt område for lekeplass innenfor plangrensa. I tettbygd strøk må man finne 

felles løsninger for blant annet lekeareal for å utnytte arealene på en best mulig måte. Dette er 

noe rådmannen tenker områderegulering Hønefoss kan være med å løse. Det er uheldig å vedta 

planer innenfor planområdet til områdereguleringen som ikke imøtekommer krav om 

lekeplasser, nettopp fordi disse løsningene ikke er landet ennå. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønefoss sentrum som vil kunne gi arbeidsplasser og 

sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 
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fortetting og transformasjon i Hønefoss. Allikevel er det mange temaer som ikke er avklart, 

men som må avklares i den nye byplanen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget avventer føringer 

som blir gitt i plan 431 områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 

14/18. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Oversiktskart 

Plankart  Detaljregulering Stangsgt(A3-L M500) 27.04.2018 

Bestemmelser 27.04.18. 

Planbeskrivelse 03.05.18 

Plantegning - Solskjema sommersolverv 

Plantegning - Solskjema vår høstjevndøgn 

Plantegning solskjema sommersolverv  0 - alternativ 

Plantegning Solskjema vår høstjevndøgn 0 - alternativ 

ROS Analyseskjema - Radon 

Støyrapport -Revidert A 

Trafikkanalyse 22.04.18 

Arkitektonisk beskrivelse Stangs gate 7 - Februar 2018 

ROS-analyse 

Meldingstekst.html 

Meldingstekst.html 

Meldingstekst.html 

Kvartal 46 - gnr 318 bnr 54 m. fl. - Hønefoss - Ringerike kommune - detaljregulering - varsel 

om oppstart - uttalelse om kulturminner 

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for kvartal 46 

16_66880-2Uttale til melding om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for Kvartal 46 i 

Ringerike kommune 

Vurdering av uttalelser – 420 Kvartal 46 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 17/1273-31   Arkiv: PLN 432  

 

432 Detaljregulering Hemskogveien panorama - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hemskogveien Panorama sendes på høring og legges ut 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 202 Havna 

Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (siste mindre endring 27.06.13) som overlappes av ny plan, 

ved vedtak av 0605_432 Hemskogveien Panorama. 

 

4. Parkeringsløsning for beboere på eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt 

snuhammer, samt avtaler med grunneier om etablering av snuhammer må avklares og 

dokumenteres før 2 gangsbehandling. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for rekkehusbebyggelse med til sammen 12 

boenheter, fordelt på 2 bebyggelser på eiendom 103/288 og østre del av 103/94. Planen 

fremmes som en privat detaljregulering. Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende 

anlegg som uteoppholdsarealer, felles ute- og lekearealer, adkomst og parkering, samt 

kjøreveg, fortau og annen veggrunn. Eiendom 103/224 er også inkludert i planforslaget etter 

initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og 

forslagstiller.  

 

Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområde 

Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot 

vest. Den heter også Hemskogveien og via den kommer man til de fremtidige boligene som 

planforslaget gjelder. Denne avstikkeren av Hemskogveien brukes også av beboerne i Øvre 

Nordbergveien 10.   

 

Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og anbefaler at planforslaget 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Bakgrunn og historikk 

Planforslaget som legges frem for behandling foreslår å legge til rette for bygging av 

rekkehusbebyggelse med 12 boenheter. Det har tidligere vært planer om en annen type 

bebyggelse på tomten og i den forbindelse har kommunen ved flere anledninger behandlet 

søknader knyttet til eiendommen.  

 

Eiendommen ble fradelt i sak 02/02883, delegasjonssak nr. 0001/03, datert 02.01.2003, 

området var også da definert som nåværende boligområde. Da gjeldende kommuneplan, 

vedtatt 27.01.2000, kommuneplanbestemmelsene § 1.4 nr. 1 åpnet for at eiendommer i 

boligområder kunne bebygges med småhusbebyggelse, angitt som bygninger med inntil 2 

boenheter. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 30.08.2007, åpner i kommuneplanbestemmelsene 

§ 1.1.2 nr. 1, for bygging av hovedleilighet med en bileilighet på inntil 65 m². I 2011 ble det 

søkt dispensasjon fra gjeldende kommuneplanbestemmelser for å bygge en tomannsbolig. 

Saken ble behandlet politisk av Hovedkomiteen for miljø- og arealsaker i møte 14.11.2011 i 

sak 122/11, og Hovedkomiteen vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak. I 

saksfremlegg til Hovedkomiteen ble det vist til at eiendommen er uvanlig stor til å ligge i et så 

utbygget område og at det i tiden eiendommen ble fradelt ville kunne blitt gitt tillatelse til 

bygging av en tomannsbolig eller to eneboliger uten søknad om dispensasjon. I 2016 ble det 

sendt inn en søknad om oppføring av to eneboliger. Byggesaksavdelingen behandlet saken og i 

medhold av delegert myndighet ble dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser §1.1.2 

nr.1 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtatt, delegasjonssak 604/16. Søknaden 

godkjentes også i henhold til plan- og bygningslovens § 20-1 med betingelser. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Forslaget har vært sendt på 

oppstartshøring i perioden 5.9.17 – 9.10.17. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området som ønskes utbygd er i dag ubebygd og ligger rett sør for fv. 241 Hadelandsveien.  

Opprinnelig var det her skog i en bratt fjellskråning. Nå er skogen ryddet og fjellskråningen er 

sprengt vekk i forbindelse med at opprinnelig hensikt med området var å bygge to eneboliger 

som var godkjent i delegasjonssak 604/16.  

 

Planområdet inkluderer også eiendom 103/224 som er en opparbeidet eneboligtomt bebygd 

med en enebolig, samt garasje og et utehus/bod.     

 

I området ligger de også en grusvei som leder inn til boligene i Øvre Nordbergveien 10 fra 

Hemskogveien. 

 

  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra PowWow Arkitekter AS 15.5.2018.  

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse   
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Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Holths Bygg og Eiendom AS er forslagstiller.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er i all hovedsak uregulert. En begrenset del av planområdet i øst sammenfaller i 

forbindelse med veiareal med detaljreguleringsplan 202 Havna Hemskogen. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 103/288, 224 og 287, samt deler av 

103/94,177,129,62 og 3063/1. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 5.9.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad DATO 

9.9.2017, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Varsel om innsigelse 

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i 

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Ringerike kommune ønsker og forventer en kraftig befolkningsøkning frem mot 2030. Derfor 

er det viktig med nye boliger i ulike former for å kunne møte veksten. Området som ønskes 

utbygd i dette planforslaget ligger i Haugsbygd, som er et av de prioriterte lokalsamfunna hvor 

kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Kommuneplanbestemmelsene 

stiller krav om reguleringsplan. 

 

Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende, og Folkehelsemeldingen 

I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall 

gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense bilbruk 

og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager.  

 

I dette planforslaget legges det til rette for gående i form av fortau fra adkomst til boligene 

som knyttes sammen med eksisterende fortau i krysset Hemskogveien/Haugkollen. Herfra går 

fortau videre ned til Ringkollveien hvor gang- og sykkelvei går østover til busslomme for 

kollektivtrafikk til Hønefoss i kryss ved Ringkollveien/Bånntjernveien. Mot vest går gang- og 

sykkelveien helt til Vang skole.   

 

Juridiske forhold  

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

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for miljø- 
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og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement. / Saken er i strid med kommuneplanen 

og legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen store økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Det skal etableres ca. 40 meter fortau langs den kommunale delen av Hemskogveien, som 

knyttes til eksisterende fortau. Dette kan gi en mindre økt kostnad for drift/vedlikehold av vei 

for Ringerike kommune. 

 

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

sosiale tjenester. Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Behov for informasjon og høringer 

I forbindelse med en justering av planavgrensningen etter varsel om oppstart ble det sendt ut en 

begrenset varsling om utvidelse av planavgrensning til berørte parter. Hensikten med utvidelsen 

er å legge til rette for et felles uteareal. Varslingen ble sendt ut den 28.2.2018 med frist for å 

komme med merknader den 14.3.2018. Ingen merknader ble mottatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planområdet ligger i et etablert boligområde i Haugsbygd som er gradvis utbygd over mange 

år. To større, vedtatte detaljreguleringsplaner (177 Nordberg og 202 Havna Hemskogen) 

ligger vest og øst for planområdet. Planområdet er en del av et uregulert område inneklemt 

mellom vedtatte detaljreguleringsplaner. Det er avsatt til boligområde i kommuneplanens 

arealdel, og rådmannen anser det derfor som en naturlig tomt å bygge ut.  

 

Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av eneboliger, i tillegg til noe terrassert 

bebyggelse, samt noen rekkehus og kjedete eneboliger. Den type bebyggelse som planforslaget 

legger frem er derfor ikke den typiske boligtypen i Haugsbygd. Tomten som planlegges bebygd 

ligger i en skråning ned mot fv. 241 og vender seg vekk fra eksisterende bebyggelse. Det er 

ikke mange naboer til den planlagte bebyggelsen og nabobebyggelsen ligger heller ikke helt tett 

oppå tomten som forslagstiller ønsker å bygge ut, med unntak av nabo i øst. Forslagstiller 

anser at nabobebyggelsen vil bli lite påvirket av planforslaget, med unntak av nabo i øst, på 

eiendom 103/224. Her har forslagstiller valgt å legge bebyggelsen 10 meter fra 

eiendomsgrensen for ikke å forringe lysforhold og utsikt til eneboligen på denne eiendommen. 

Forandringene er gjennomført på bakgrunn av dialog mellom forslagstiller og grunneier på 

103/224. Rådmann anser at en fortetting med 12 boenheter på denne tomten er en god 

utnyttelse av et areal som opprinnelig var en bratt skråning. Antall parter som blir berørt av 

byggeplanene er få.   
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For å sikre gode solforhold inne i boenhetene planlegger forslagstiller å sette inn store vinduer 

og glassdører i fasader mot nordvest og sørøst. De åtte boenhetene som ikke har tre fasader 

skal ha takvindu over innvendig trapp for å sikre gode lysforhold. Montering av takvinduer 

sikres i reguleringsbestemmelsene.   

 

Bebyggelsen ligger på brinken av skråningen ut mot Hadelandsveien. Gårdsplassen krever en 

støttemur som er opp til 5 meter. Bebyggelsens plassering og bebyggelsens høyde sett fra nord 

mot sør vil derfor ha en betydelig fjernvirkning mot nordvest mot Hadelandsveien. Mot 

boligfelt og annen bebyggelse i sør og sørøst vil den framstå som en en etasjes bebyggelse. 

Forslagstiller planlegger at støttemuren vil bli beplantet, som vist i snitt, for å redusere 

fjernvirkningen. Rådmann er usikker på effekten og konsekvensen av fjernvirkningen, men ser 

positivt på at forslagstiller vil finne løsninger som reduserer den. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Det er kommet inn 8 

uttalelser. Flere av merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Infrastruktur 

Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområdet 

Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot 

vest. Det er en bivei til Hemskogveien og den har sammen navn. Via den kommer man til de 

planlagte boligene som planforslaget gjelder. Denne avstikkeren, som heter Hemskogveien i 

likhet med hovedveien, brukes også av beboerne i Øvre Nordbergveien 10. Det er en privat 

vei, mens hovedveien Hemskogveien er kommunal. Trafikkanalysen konkluderer med at 

utbygging ikke vil belaste overordnet vegnett, slik at tiltak i hovedveien Hemskogveien blir 

nødvendig. 

 

Biveien Hemskogveien skal oppgraderes med en større bredde og skal asfalteres frem til 

avkjørsel til de planlagte boligene. Det skal også etableres en snuhammer på parkeringsplassen 

til beboerne på eiendom 103/277. Parkeringsløsning for beboere på eiendom 103/277 i 

forbindelse med planlagt snuhammer, samt avtaler med grunneier/e av 103/277 om etablering 

av snuhammer må avklares og dokumenteres før 2. gangsbehandling.  Før brukstillatelse kan 

gis skal tilrettelegging i form av forbedret veistandard og snuhammer for renovasjonsbiler være 

etablert i henhold til krav og retningslinjer fra HRA. 

 

Fra innfartsvei Hemskogveien og opp til de planlagte boligene etableres det en vei opp til 

garasjeplan. Denne veien har største stigning på 7 % Dette er litt over anbefalingene i 

vegvesenets håndbok 017 Veg- og gateutforming . Vegen vil bli bygget opp med støttemurer 

med varierende høyde. For å redusere opplevelsen av støttemurene, skal murene konstrueres 

slik at jordmatter kan binde opp vegetasjon i skrå helning ned til veien. Mot veien avsluttes 

skråningen med stablestein med høyde 1,5m 

Med en slik rekonstruksjon av skråningen vil kun 1-1,5 m av selve støttemuren være synlig på 

de høyeste stedene. Dette er illustrert i snitt i illustrasjonsplan. Gårdsplassen vil ha en bredde 

på 6 m slik at det blir mulig å snu kjøretøy ut fra garasjen. 

 

Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet. Alle enheter har hver sin garasje 

med plass til 2 parkeringsplasser. Disse ligger på bakkeplan. Hver enhet har direkte adkomst 

fra sin garasje inn i boligen. Det settes av 5 plasser til gjesteparkering. 
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Det skal også være 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. 

 

Det vil ved gjennomføringen av planforslaget etableres fortau fra avkjørsel til planlagt 

bebyggelse bivei Hemskogveien til krysset til hovedleden Hemskogveien. Fra krysset etableres 

fortau fram til krysset Hemskogveien X Haugkollen. På motsatt side av krysset er det 

opparbeidet fortau fram til Ringkollveien. Det vil da bli fortau fra planområdet, langs 

Ringkolleveien, videre langs Øvre Klekkenvei og Fløytingen og helt frem til skole og 

barnehage, samt til bussholdeplass i Ringkollveien.  

 

Nye boliger skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger på egen tomt. 

Forslag til ledningsdimensjoner og endelige dimensjoner på ledninger vil bli avklart i 

forbindelse med den videre detaljprosjektering. All utførelse vil skje i samsvar med Ringerike 

kommunes VA-norm. Brannkum ligger i på tomten i Hemskogveien ca. 50 m fra bebyggelsen. 

Det forutsettes at eksisterende ledning har brannvannskapasitet. Overvann skal håndteres på 

egen grunn. 

 

Lekeplasser 

Det skal etablerers to felles lekeplasser og et uteareal mot vest. Det største utearealet er 

plassert mellom byggene over gjesteparkering og sykkelparkering, med en størrelse på over 

200 m2. Størrelsen på lekeplassen sikrer gode solforhold på dette arealet som ligger mellom 

byggene. Her skal heis/løfteplattform plasseres samt felles trapp og disse fungerer som felles 

adkomst for besøkende til boligene. Den andre lekeplassen er orientert mot øst og ligger som 

en buffer mellom tilstøtende nabo på tomt Gnr/Bnr 103/94. Mot vest etableres et felles uteareal 

med sittegruppe. 

 

Planen har bestemmelser som sikrer størrelse og plasseringen av lekeplasser og uteareal, samt 

opparbeidelse av disse før det gis brukstillatelse for boligene. Heis/løfteplattform er også sikret 

i reguleringsbestemmelsene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

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

og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

ROS-analyse 

Nedenfor er en sammenfatning av de mulige uønskede hendelsene som er beskrevet i ROS- 

analysen og hvordan disse håndteres i planforslaget. 

 

1. Klimaendring og økt nedbør  

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise løsning 

for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.  

 

2. Radon 

Ifølge NGUs aktsomhetskart for radon er det moderat til lav risiko i planområdet, men 

høyrisiko i et område nær planområdet. Krav i TEK 17 § 13-5 må dokumenteres i byggesak. 

 

3. Terrengformasjoner som utgjør fare 

Tomten ligger i bratt skrånende terreng og det vil være fare for fall og utforkjøring. Planens 

bestemmelser sikrer at det skal monteres mur/gjerde/rekkverk som hindrer dette. 
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4. Inngrep i kraftforsyning 

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise løsninger 

og avtaler knyttet til strømforsyning.  

 

5. Inngrep i vannforsyning og avløpsnett  

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise løsninger 

for vann- og avløp- 

 

6. Støy 

Det er utarbeidet en støyrapport som viser at store deler av utbyggingsområdet ligger innenfor 

gul og rød støysone. Planens bestemmelser ivaretar at bygg og utearealer skal få 

tilfredsstillende grenseverdier for støy etter gjeldende forskrifter.  

 

7. Ulykke i av- og påkjørsler 

Planens bestemmelser sikrer fri sikt for å begrense ulykkesrisiko. 

 

8. Ulykke med gående og syklende 

Planens bestemmelse sikrer trygg forbindelse i form av fortau frem til eksisterende fortau.  

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmann er positiv til utbygging av to rekkehus med til sammen 12 boenheter i 

Hemskogveien. Utbyggingen bidrar til at det kan tilbys varierte typer boliger i et populært 

boligområde i et av kommunens prioriterte tettsteder. Det legges til rette for at beboerne vil ha 

trygg vei som myk trafikant på et fortau som knytter seg til eksisterende gang- og 

sykkelveinett.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. Statens vegvesen 

7. Fylkesmannen 

8. Buskerud fylkeskommune 

9. Brakar 

10. Styret i sameie Øvre Nordbergvei 10 

11. Kjetil Eriksen 

12. Eli Trommald Kolstad og Kjetil Kolstad 

13. Knut Helle for Sigrid Helle 

14. Plankart 202 Havna Hemskogen 

15. Trafikkanalyse 

16. Støyrapport 

17. Geoteknisk notat 

18. ROS-analyse 

19. Solstudie juni 1 

20. Solstudie juni 2 

21. Solstudie mars 1 

22. Solstudie mars 2 

23. Støysoner utan tiltak 

24. Støysoner med tiltak 

25. Støypkt 1 

26. Støypkt 2   

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Arkivsaksnr.: 16/5576-42   Arkiv: GNR 318/374  

 

Klage - Vedtak om tvangsmulkt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens vedtak om tvangsmulkt (27.3.18), til klagen fra Braathen 

Eiendom AS (15.4.18) samt uttalelse til varsel om vedtak om tvangsmulkt (12.3.18) og til 

rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovekomiteen kan ikke se at det i klagen er kommet fram momenter som tilsier at 

vedtaket om tvangsmulkt bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak (datert 27.3.18) om tvangsmulkt 

opprettholdes. Dette innebærer at Braathen Eiendom AS må betale tvangsmulkt fra og 

med 1.9.18 dersom kommunen ikke har mottatt dokumentasjon på at pålegget er 

oppfylt innen nevnte dato. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

  

Utskrift sendes: 

- Braathen Eiendom AS, v/Marianne Fic-Braathen 

- Bjerke & co Eiendomsselskap AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss 

- Kommuneoverlege, Karin Møller 

- Fagansvarlig miljørettet helsevern i Ringerike kommune, Unni Suther 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

 

Sammendrag 

Braathen Eiendom AS v/Marianne Fic-Braathen har 15.4.18 klaget på kommunens vedtak om 

tvangsmulkt (27.3.18) som innebærer at selskapet må betale kr 500 000,- i engangsmulkt 

dersom kommunen innen 1.9.18 ikke mottar dokumentasjon om at pålegget om utbering av 

avløp ikke er oppfylt. Opprinnelig frist for pålegget var 20.4.17. 

Klagen er todelt. Prinsipalt hevdes det at vedtak om tvangsmulkt må oppheves på grunn av 

manglende rettslig grunnlag og egnethet i saken. Subsidiært klages det på at beløpet er satt for 

høyt ut fra det klager mener tiltaket vil koste. Under det første punktet tar klager opp hvorfor 

hun mener tvangsmulkten mangler hjemmelsgrunnlag og egnethet, og viser særlig til at hun 

jobber med saken. Hun tar opp at hovedhinderet hennes for å få reparert avløpet er Anders 
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Bjerke i Bjerke & Co. Eiendomsselskap AS, som eier Fossveien 3, naboeiendommen 

avløpsledningen hennes må krysse ned til kommunal hovedledning i Fossveien. Hun viser til at 

fordeling av kostnadene mellom de to naboene har vært en stor utfordring, til tross for 

Ringerike tingretts avgjørelse om dette 26.7.17, hvor det ble bestemt at Bjerke kan få lagt ned 

overvannsledning i samme grøft, og at merkostnadene for dette skal betales av Bjerke & Co. 

Eiendomsselskap. Braathen Eiendom klager også på at kommunen ikke har gitt Bjerke & Co. 

Eiendomsselskap pålegg om å separere overvannet fra kloakkledningen.  

 

Kommunens vurdering er at vilkårene for å gi tvangsmulkt er tilstede. Rådmannen viser til at 

Braathen Eiendom har visst om forholdet i snart to og et halvt år og at avløpsledningens 

tilstand underveis i denne perioden er blitt forverret. Rådmannen mener det dermed ikke er 

forsvarlig med hensyn til miljø og helse å ikke ta i bruk tvangsmulkt etter forurensningsloven. 

Ny rettsprosess vil kunne ta lang tid, og dersom en skulle vente på en endelig rettslig dom i 

saken, vil prosjektet neppe bli ferdig i løpet av vinter 2018/19. Rådmannen mener fortsatt at 

det er dokumentert at den midlertidige forføyningen objektivt sett er tilstrekkelig for å 

gjennomføre pålegget. Rådmannen mener også beløpet for tvangsmulkten er satt i riktig 

størrelsesorden, fordi det er tatt utgangspunkt i reelt pristilbud fra Tronrud Anlegg AS. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune ga 14.12.16 Braathen eiendom AS pålegg om å utbedre privat 

stikkledning for avløp fra gnr/bnr 318/374 (Stabells gate 1/Fossveien 1B) innen 20.4.17. 

Vedtaket ble påklagd av Braathen Eiendom AS, og klagen var oppe til politisk behandling i 

HMA (Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning) 6.2.17 (sak 9/17), hvor det ble enstemmig 

vedtatt å opprettholde vedtaket.  Saken ble endelig avgjort av Fylkesmannen, som 25.4.17 

stadfestet kommunens vedtak. 

 

Etter at fristen for pålegget hadde gått ut, fattet kommunen vedtak om tvangsmulkt (brev av 

31.5.17) dersom kommunen ikke mottok dokumentasjon på utført pålegg innen 1.7.17. 

Vedtaket ble påklaget av Braathen Eiendom AS, og saken ble behandlet politisk av HMA 

11.9.17, som enstemmig opprettholdt vedtak om tvangsmulkt. Fylkesmannens endelige 

avgjørelse i saken (i brev av 3.1.18) var at klager ble gitt medhold i saken fordi kommunen 

hadde satt for kort frist fra dato for vedtak til iverksettelse av tvangsmulkten (1 måned). 

Ringerike kommune varslet i brev av 28.2.18 ny tvangsmulkt, og denne gangen med en lengre 

frist (1.9.18). Braathen Eiendom AS uttalte seg til dette brevet 12.3.18, men Rådmannen 

kunne ikke se at det var kommet frem nye opplysninger i saken som endret kommunens 

vurdering. Vedtaket om tvangsmulkt ble fattet 27.3.18. Braathen Eiendom AS har i brev av 

15.4.18 påklaget vedtaket.  

 

Beskrivelse av saken  

Klagen av 15.4.18 er todelt. Prinsipalt poengterer Braathen Eiendom AS (klager) at vedtak om 

tvangsmulkt må oppheves på grunn av manglende rettsgrunnlag og egnethet som virkemiddel. 

Subsididært krever klager at beløpets størrelsesorden må reduseres til maksimum kr 250 000,- 

og at fristen for ileggelse av tvangsmulkt må forlenges til fem uker etter ny dom i Ringerike 

tingrett. Klager har ikke bedt om oppsettende virkning av vedtaket, og dette er dermed heller 

ikke vurdert av Rådmannen. 

 

Punktene i klagen beskrives i det følgende og blir vurdert etter samme inndeling/rekkefølge 

under «Rådmannens vurdering».  
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1. Klagepåstand: Tvangsmulkten må oppheves fordi den mangler rettsgrunnlag og ikke er et 

egnet virkemiddel i saken. 

Under dette punktet tar klager opp hvorfor hun mener tvangsmulkten mangler rettsgrunnlag 

(1.1), forholdet til Bjerke & co eiendomsselskap AS (eier av nabotomten Fossveien 3), 

herunder overvannsproblematikk fra denne eiendommen (1.2), habiliteten til kommunens 

saksbehandlere og kommunestyrerepresentant Inger Kammerud (1.3). 

 

1.1 Tvangsmulktens hjemmelsgrunnlag og egnethet 

Klager skriver at vedtaket om tvangsmulkt mangler lovhjemmel, og viser her til at formålet 

med reglene om tvangsmulkt er å få «motvillige personer» til å gjennomføre de tiltak som de 

er blitt pålagt. Klager viser til at hun «jobber intenst med saken» og gjør det som står i hennes 

herredømme for å få skiftet ut avløpsledningen fra Stabells gate 1/Fossveien 1B. Hun viser 

også til at hun fortløpende orienterer kommunen om framdriften i saken. Hun skriver også at 

hun har bidratt til at den delen av avløpsrørene som er enden av stikkledningstraséen fra 

Stabells gate 1 ned mot Fossveien, ble lagt ned på kommunal grunn da Tronrud anlegg AS 

skulle asfaltere gaten i 2017. 

 

1.2 Forholdet til Bjerke & co Eiendomsselskap AS 

 

Midlertidig forføyning i Ringerike tingrett 26.7.17: 

Klager viser til kommunens vurdering (sist i vedtak om tvangsmulkt 27.3.17) om at den 

midlertidige forføyningen objektivt sett er tilstrekkelig til å gjennomføre pålegget, og mener 

dette ikke er en riktig vurdering. Hun hevder at at Bjerke ut fra Norsk standard og gjeldende 

rett plikter å dekke 50 % av totalkostnadene for deres felles prosjekt (utskifting av 

avløpsledning til Braathen eiendom og nedleggelse av overvannsrør fra Bjerkes eiendommer), 

noe som er mer enn det som ble bestemt i den midlertidige forføyningen fra Ringerike tingrett 

26.7.17, hvor det ble bestemt at Bjerke skal dekke merkostnadene for sin overvannsledning. 

Hun viser også til at Anders Bjerke skal ha stanset arbeidet til entreprenøren TWG Anlegg i 

oktober 2017 da Braathen Eiendom AS nektet å finansiere hans prosjekt. Klager skriver at hun 

på bakgrunn av disse forholdene ikke ønsker å ha sin avløpsledning i felles grøft med Anders 

Bjerke.  

 

Behovet for en ny dom: 

Klager har på nytt begjært saken inn for tingretten og bedt om at retten fastslår følgende: 

1. Braathen Eiendoms rett til å utbedre sitt avløp uavhengig av Bjerkes grøft 

2. Ny trasé for sin egen ledning gjennom Bjerkes eiendom og at hun ønsker en ny rettslig 

behandling og nøyaktig fastsettelse av denne traséen 

3. Anders Bjerke må fremføre og bekoste sitt eget prosjekt uavhengig av Braathen 

Eiendom AS.  

4. Anders Bjerke må få besøksforbud mens Braathen Eiendom utfører arbeidet.  

 

Hun viser til at saksbehandlingen i Ringerike tingrett forventes å ta flere måneder og mener hun 

trenger 5 uker fra dommen er forkynt til å få utført arbeidet.  

Rådmannen kan forøvrig ikke se å ha motta dokumentasjon for at saken er tatt inn for retten på 

nytt. 
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Overvann fra Fossveien 3: 

Klager trekker frem at kommunen forskjellsbehandler sine innbyggere i bakgården. Det vises til 

tidligere kommunikasjon om at kommunen ikke har pålagt Bjerke & co Eiendomsselskap AS å 

separere overvannet fra avløpsvannet. Klager spør om kommuneoverlegen er informert om 

saken.  

 

1.3 Spørsmål om habilitet til kommunens saksbehandlere og politikere: 

Klager hevder at både saksbehandler Ingrid Strømme og spesielt leder for 

byggesaksavdelingen, Arne Hellum, er inhabile i saken og skriver at Anders Bjerke flere ganger 

har understreket et nært vennskapsforhold til Arne Hellum. Klager skriver videre at 

saksbehandlingen nå viser tydelig preg av revansje på grunn av at fylkesmannen opphevet den 

første tvangsmulkten og saksbehandlerne nå mangler den objektivitet som er nødvendig for å 

foreta en forsvarlig vurdering av saken. Videre skriver hun at kommunestyrerepresentant Inger 

Kammerud er klagers nabo i Klekkenveien og at de har en privatrettslig strid om en veirett der 

de bor, og at klager har politianmeldt henne for overtredelser av naboloven, trakassering, 

skadeverk og legemsfornærmelse. Klager skriver videre at Kammerud skal ha opplyst til henne 

ved flere anledninger i oktober 2017 at hun hadde jobbet med denne saken og hadde stor 

innflytelse på saksutfallet da den første tvangsmulkten var til behandling i HMA i møte i 

september 2017, og at hun angivelig skal ha støttet vedtaket om tvangsmulkt som et ledd i 

konflikten mellom dem.  

 

2. Klagepåstand: Beløpet for tvangsmulkten er for høyt:  

Klagers subsidiære påstand, etter den prinsipale vurderingen om at vedtak om tvangsmulkt må 

oppheves, er at beløpet for tvangsmulkt er satt for høyt. Her viser hun til at kostnadsoverslaget 

fra Tronrud anlegg AS hadde kalkulert både prosjektet til Bjerke og co Eiendomsselskap og 

Braathen Eiendom under ett og at flere entreprenører har kalkulert kostnaden til maksimum kr 

250 000,- da det kun er tale om 30 meters lengde. 

 

Juridiske forhold  

Vedtak om pålegg er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 7, 4.ledd, § 22, 1. og 2.ledd og 

§ 26, 5.ledd. Tilfellet er også å anse som brudd på folkehelselovens bestemmelser. 

Vedtak om tvangsmulkt er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 73.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

1) Klage på vedtak om pålegg om utbedring av avløpet ble behandlet av HMA 6.2.17 (sak 

9/17) og endelig behandlet av fylkesmannen 25.4.2017. Fylkesmannens vedtok å ikke 

ta klagen til følge. 

2) Klage på vedtak om tvangsmulkt ble behandlet av HMA 11.9.17 (sak 55/17) og endelig 

behandlet av fylkesmannen 3.1.2018. Fylkesmannen tok klagen til følge.  

3) Vedtak om ny tvangsmulkt (27.3.18) fra og med 1.9.18 dersom pålegget ikke er 

utbedret. 
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Økonomiske forhold 

I vedtak om tvangsmulkt er det fastsatt en engangsmulkt som er satt er til kr 500 000,- dersom 

pålegget ikke blir oppfylt innen 1.9.18. Deretter påløper det en løpende tvangsmulkt på kr 50 

000,- per måned som går inntil kommunen får dokumentasjon på at avløpet er reparert. 

Rådmannen erkjenner at det er høyt beløp, men mener det er satt riktig ut fra de store 

konsekvensene for helse og miljø i sentrumsområdet som avløpet i dagens tilstand kan 

medføre, og ut fra det det koster å få reparert avløpet. 

 
Rådmannens vurdering 

1. Klagepåstand: Tvangsmulkten må oppheves fordi den mangler rettsgrunnlag og ikke er 

et egnet virkemiddel i saken. 

 

1.1 Tvangsmulktens hjemmelsgrunnlag og egnethet: 

Det er positivt at Braathen Eiendom AS viser til at selskapet stadig jobber med saken for å få 

utført utskiftingen av stikkledningen. Det er selvsagt også positivt at Braathen Eiendom AS 

medvirket til at enden av stikkledningen ble lagt i Fossveien på kommunal grunn da gata ble 

asfaltert. Men det sentrale i denne saken er det faktum at det er brudd på en privat 

avløpsledning, noe som fører til at kloakk renner ut i grunnen. Tidsaspektet for dette er viktig, 

og Rådmannen viser til at det er gått over ett år siden fristen for pålegget gikk ut. 

 

Rådmannen har tidligere vurdert hjemmelsgrunnlaget for tvangsmulkt, og det er konkludert 

med at vilkårene for å gi tvangsmulkt er oppfylt. Dokumentasjon fra rørinspeksjon utført av 

Ringerike Septikservice 8.5.17 viser at ledningstilstanden er blitt forverret fra inspeksjon året 

før. Eier har ansvar for private stikkledninger. Dette innebærer blant annet å sørge for at 

ledningen er hel og intakt og ikke lekker slik at det medfører fare for forurensning. Det er også 

ledningseiers ansvar å sørge for nødvendige privatrettslige avtaler og lignende knyttet til 

rettigheter og kostnadsfordeling knyttet til utbedring av ledningen. Hensikten med å gi 

tvangsmulkt er ikke å straffe, men et virkemiddel for å få oppnådd lovlig tilstand. For 

utdypende vurdering av dette punktet, viser rådmannen til kommunens tidligere brev i saken, 

særlig forrige saksframlegg (15.8.17).  

 

 

1.2 Forholdet til Bjerke & co Eiendomsselskap AS 

 

Midlertidig forføyning i Ringerike tingrett 26.7.17: 

Den midlertidige forføyningen fra Ringerike Tingrett avsagt 26.7.17 fastslår at 

Bjerke & co Eiendomsselskap AS pålegges å medvirke til at arbeide med utskifting av 

stikkledningen fra Fossveien 1B over hans eiendom Fossveien 3 og frem til kommunens 

hovedledning i Fossveien kan utføres omgående. Retten skriver at forutsetning for Bjerkes 

medvirkning må være at Braathen Eiendom varsler om arbeidet i rimelig tid, og at det 

dokumenteres at arbeidene utføres av en entreprenør med nødvendige tillatelser for tiltaket. 

Retten fastslår videre at Bjerke & co Eiendomsselskap AS gis samtidig rett til å legge ned et 

større overvannsrør i den samme grøften uten at dette påfører Braathen Eiendom 

merkostnader. I rettens vurdering står det at Braathen Eiendoms anførsel om at Bjerke må 

dekke halvparten av kostnadene fremstår urimelig sett opp mot nytten saksøkte har av tiltaket 

og har ikke noe rettslig grunnlag.  Retten slår videre fast at Braathen Eiendoms anførsel om at 

Bjerke må dekke halvparten av totalkostnaden for prosjektet anses urimelig sett opp mot 

nytten saksøkte har av tiltaket. Rådmannen vurderer dermed at kostnadsspørsmålet er avklart i 
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retten. Sammen med rettens kjennelse foreligger også Bjerkes kommentarer til saksøkers 

påstander. Her samtykker Bjerke til pålegg om å medvirke til arbeidet med utskifting av 

avløpsledningen til Braathen Eiendom og samtykker til at han skal gi tilgang til sin kjeller og 

andre arealer på sin eiendom som er nødvendig for å få utbedret ledningen. Han samtykker 

også til at merkostnadene for hans nye overvannsrør ikke skal påføres Braathen Eiendom.  

Rådmannen vurderer dermed at den midlertidige forføyningen gir Braathen Eiendom 

tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre pålegget og at det objektivt sett ikke er nødvendig 

med en ny dom for å få utbedret ledningen.  

 

Behovet for en ny dom: 

Når det gjelder Braathen Eiendom AS sitt ønske å om å legge stikkledningen fra avløp i ny 

trasé for å være uavhengig av Bjerke, kan ikke kommunen se å ha mottatt prosjektering av 

dette. Ut fra brev fra Bjerke Eiendoms advokat til Braathen eiendom AS (vedlagt brev datert 

23.10.17) ønsker ikke Bjerke å gi tillatelse til ny trasé. Advokaten viser til at både Bjerke og 

entreprenøren TWG (som Braathen leide inn i oktober 2017), mener den mest hensiktsmessige 

løsningen er at ny avløpsledning legges i kulverten gjennom Bjerkes kjeller. Dette vil ikke 

medføre fare for svekkelse for bygningskonstruksjonen, i motsetning til alternative løsninger 

som Braathen Eiendom AS skal ha foreslått. I det nevnte brevet står det også at Bjerke tilbyr 

seg å betale halvparten av kostnaden i tilbudet fra TWG. 

 

Klager viser i uttalelse til tvangsmulkt til at Ringerike tingrett har opplyst at gjennomsnittlig tid 

for dommer i Ringerike er omlag 6-7 måneder. I tillegg ønsker hun om lag 5 uker etter 

dommen er avsagt for å få tid til utførelsen av prosjektet. Rådmannen kan ikke se å ha mottatt 

noe skriftlig dokumentasjon som viser tidspunktet for når saken er brakt inn for retten på nytt. 

Rådmannen vurderer at dette er en komplisert sak, og at saken potensielt kan måtte bringes inn 

for jordskifteretten. Vi anser det som sannsynlig at rettsprosessen kan trekkes ut i tid. Vår 

helhetsvurdering er at dersom man skal vente på ny rettsprosess, vil pålegget neppe være 

oppfylt før våren 2019, fordi etter november vil det være vanskelig å grave i jorda på grunn av 

tele.  

 

Rådmannen viser også til at kommunen har bistått med å komme med forslag til løsninger, 

blant annet ved å videreformidle tilbud fra Tronrud Anlegg (vedlagt brev datert 14.10.16, 

saksnr 15/5974-12), selv om dette går utover kommunens ansvarsområde. Kommunen har 

også flere ganger minnet Marianne Fic-Braathen på at en alternativ ledningstrasé er å pumpe 

avløpet opp til Stabells gate, og at man på denne måten kan gjennomføre prosjektet uavhengig 

av Bjerke.  

 

Overvann fra Fossveien 3: 

Når det gjelder kommunens behandling av overvannet fra Bjerke sin eiendom, overvann som 

ikke er separert fra avløpet, viser rådmannen til kommunens siste brev (vedtak om tvangsmulkt 

11.5.18 hvor kommunen greier ut om dette forholdet). Kommunens vurdering er at overvann 

bør separeres fra kloakken, men at forurensningen fra en defekt avløpsledning og kloakk ut i 

grunnen er langt mer alvorlig for miljøet. Kommunen må hele tiden vurdere hvilke saker som er 

forbundet med høyest risiko for miljø- og helsekonsekvenser i dens prioritering av hvilke saker 

som skal følges opp. Kommuneoverlegen er godt informert om saken, også om forholdet med 

at overvannet fra Bjerkes eiendommer ikke er separert.  
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1.3 Spørsmål om habiliteten til kommunens saksbehandlere og politiker Kammerud: 

Rådmannen har vurdert habilitetsspørsmålet etter forvaltningsloven § 6, og etter en 

helhetsvurdering kan verken saksbehandler Strømme, Hellum eller kommunestyrepolitiker 

Inger Kammerud vurderes å være inhabile, og rådmannen kan ikke se at bestemmelsen i § 6. 2 

om «særskilte forhold» kommer til anvendelse. Arne Hellum har kun kjennskap til Anders 

Bjerke fra byggesaker. Ingrid Strømme har kjennskap til Bjerke kun fra denne saken. I 

Ringerike kommune er det tradisjon for fullført saksbehandling, noe som innebærer at samme 

saksbehandling følger hele forløpet i en sak. Når det gjelder kommunestyrerepresentanten 

Kammerud, vurderer rådmannen at hun er habil i saken og viser til at hun sitter ikke sitter i 

HMA, som er det politiske utvalget som har hatt, og nå har befatning med saken.  

 

 

2. Klagers påstand om at beløpet for tvangsmulkten er for høyt:  

Når det gjelder tvangsmulktens størrelse viser rådmannen til Klifs veileder om tvangsmulkt , 

der det står at formålet med tvangsmulkten er å gi den ansvarlige et økonomisk insitament til å 

følge de krav som er stilt og at utgangspunktet er at størrelsen på mulkten må være slik at det 

ikke skal lønne seg å betale mulkten og fortsette som før uten å gjennomføre kravet. 

 

Klager hevder at Tronrud Anleggs kostnadsestimat er for høyt fordi det inkluderer kostnadene 

både for Fossveien 3 (Bjerke) og Stabells gate 1/Fossveien 1B (Braathen Eiendom AS). 

Rådmannen vil likevel understreke at andelen til både Braathen og Bjerke er tatt med i 

tilbudene, og kommunen har tatt utgangspunkt i Braathen sin andel ved fastsettelse av beløpet. 

Se vedlagte tilbud fra Tronrud Anlegg videreformidlet fra Ringerike kommune 14.10.16. Der 

er det skissert to tre alternative tilbud hvor Braathens kostnadsandel ligger i størrelsesorden kr 

550 000 -718 982,- eks mva. Rådmannen kan ikke se å ha mottatt dokumentasjon i form av 

kopi av pristilbud som tilsier at det vil koste om lag 250 000,- for å oppfylle pålegget. 

 

Konklusjon: 

Rådmannen viser til at Braathen Eiendom AS har visst om forholdet i snart to og et halvt år og 

at avløpsledningens tilstand underveis i denne perioden er blitt forverret. Rådmannen mener det 

dermed ikke er forsvarlig med hensyn til miljø og helse å ikke ta i bruk tvangsmulkt etter 

forurensningsloven. Ny rettsprosess vil kunne ta lang tid, og dersom en skulle vente på en 

endelig rettslig dom i saken, vil avløpet neppe være reparert før tidligst vår 2019. Rådmannen 

mener fortsatt at det er dokumentert at den midlertidige forføyningen objektivt sett er 

tilstrekkelig for å gjennomføre pålegget. Rådmannen mener også beløpet for tvangsmulkten er 

satt i riktig størrelsesorden, fordi det er tatt hensyn til den reelle kostnaden for å utføre 

pålegget. 
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Vedlegg 

Oversiktskart 

Vedtak om tvangsmulkt (27.3.18) 

Uttalse til varsel om tvangsmulkt (12.3.18) 

Midlertidig forføyning (saksnr 16/5576-35) 

Saksframlegg, arkivsaksnr 16/5576-20 

Ringerike kommunes brev datert 14.10.16 med videreformidling av tilbud fra Tronrud Anlegg 

(15/5974) 

Brev fra Bjerke & co Eiendomsselskap AS sin advokat til Braathen Eiendom AS 23.10.17 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Arkivsaksnr.: 17/2920-8   Arkiv: Q20  

 

Sykkelparkering Hønefoss sentrum - til orientering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Informasjon om etablering av sykkelparkering i Hønefoss tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

Finansiert med tilskuddsmidler og kommunal egenandel settes det i løpet av våren/ sommeren 

opp sykkelparkering med overdekning på Søndre torg, ved bussterminalen og på Brutorget. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det er et lavt antall sykkelparkeringsplasser i Hønefoss sentrum og eksisterende 

sykkelparkeringsanelgg har i mange tilfeller dårlig standard (Situasjon sykkel, s 24).  

 

Ringerike kommune fikk i 2017 tilsagn fra Statens vegvesen på sin søknad om 500 000 kr. til 

etablering av sykkelparkering i Hønefoss gjennom tilskuddsordning for økt sykling. Samlet sum 

til tiltaket er 1 million, siden det kreves en egenandel på 50 % fra kommunen. Egenandelen tas 

fra de midler som er satt av i kommuenns budsjett til sykkelsatsing.  

 

Gjennom denne tilskuddsordningen kan søkes tilskudd til både gang- og sykkelanlegg og andre 

infrastrukturtiltak som sykkelparkering, skilting og merking. Tiltakene det søkes midler til skal 

være realistiske å gjennomføre i tildelingsåret. 

 

Beskrivelse av saken 

Det ble søkt om midler til etablering av sykkelparkering med overdekning til tre steder i 

Hønefoss sentrum. De tre stedene er Søndre torg, bussterminalen og Brutorget. Tiltaket ble 

nabovarslet og søknad sendtes inn til byggesak. Søknad ble vedtatt i delegasjonssak 549/17. 

Det ble sendt ut forespørsel om tilbud og pris til flere leverandører.  

 

Anleggene er kjøpt inn og skal monteres vår/sommer 2018.  
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På bussterminalen etableres et anlegg av samme type som det eksisterende. Det skal plasseres 

på kommunens eiendom 318/469, mellom kommunal parkering og Stangs gate, og skal ha 

plass til ca. 20 sykler. Se vedlegg 2. 

 

På Søndre torg skal sykkelparkeringen plasseres i sørøstre delen av torget, intill lekeplassen. Se 

vedlegg 5. Den skal ha plass til ca. 10 sykler. 

 

For å få en god plassering og en utformimg som passet til det nye uteområdet på Brutorget 

inngikk kommunen en avtale med Tronrud Eiendom AS. Kommunen har kjøpt 5 sykkelstativer 

som Tronrud Eiendom AS har forpliktet seg til å montere. Tronrud Eiendom AS bekoster 

grunnarbeid, fundamentering, montering, samt drift og vedlikehold. Stativene skal monteres 

under tak, har plass til ca. 10 sykler og settes opp i forbindelse med at det omkringliggende 

utearealet på Brutorget opparbeides. Sykkelparkeringen skal være tilgjengelig for allmenheten. 

Se vedlegg 8 for avtale og plassering.  

 

Økonomiske forhold 

Tiltaket finansieres med tilskuddsmidler på 500 000 kr., samt en kommunal egenandel på 

500 000 kr. Den kommunale egenandelen tas fra midler satt av i kommunens budsjett til 

sykkelsatsing.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler at informasjonen om etablering av sykeklparkering i Hønefoss sentrum tas 

til orientering.  

 

Vedlegg 

1. Søknad byggesak 

2. Følgebrev til søknad 

3. Nabovarsel 

4. Tilleggsdokumentasjon søknad 

5. Illustrasjon av justert plassering Søndre torg 

6. Vedtak  

7. Avtale med Tronrud Eiendom AS 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Arkivsaksnr.: 18/548-29   Arkiv: L70 &59  

 

4-mannsbolig Rabbaveien Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om endring av gitt tillatelse og 

søknad om dispensasjon for etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av 

utnytting av eiendom gnr/bnr 87/568, tilleggsinformasjon mottatt 16.05.18 og rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsplanbestemmelsene i punkt A i 

reguleringsplan 31 Haldenjordet ikke blir vesentlig tilsidesatt og at det er en klar 

overvekt av argumenter som taler for å godkjenne søknad om dispensasjon.  

 

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

reguleringsplanbestemmelsene punkt A underpunkt 1 og 4. 

 

3. Søknad om endring godkjennes i prinsippet. 

 

4. Videre behandling av søknaden delegeres til rådmannen 

 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

  

 

Utskrift sendes 

Ocf Prosjekt AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Kai Arne Ramsland, Loveien 28, 3514 HØNEFOSS 

Robert Sundby, Liaveien 6, 3525 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Kommunen fikk 06.02.18 brev, fra en som ønsker å være anonym, om at en godkjent 

tomannsbolig i Rabbaveien 74 gnr/bnr 87/568, var bygget og ble brukt som firemannsbolig. 

Etter at byggesaksavdelingen henvendte seg til eierne av eiendommen, ble det gjennomført to 

møter, og 14.05.18 mottok kommunen søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om 

dispensasjon for etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av utnytting av 

tomten. Ansvarlig søker ettersendte tilleggsinformasjon 16.05.18. Det har ikke kommet 
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nabomerknader. Personen som gjorde kommunen oppmerksom på forholdet, er vurdert å ikke 

være part i saken.  

 

Rådmannen anbefaler å godkjenne søknad om endring av gitt tillatelse og søknaden om 

dispensasjon. 

 

 

Bakgrunn 

I delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble det godkjent oppføring av en tomannsbolig på 

eiendom gnr/bnr 87/568. Eiendommen omfattes av reguleringsplan 31 Haldenjordet, A. 

Boligstrøk.  

 

I underpunkt 1 i reguleringsbestemmelsene, står det at: 

«Bebyggelsen skal være åpen med våningshus på ikke over to fulle etasjer og uthus i en 

garasje.» 

 

I punkt 4 står det blant annet: 

«Bygningens grunnareal skal ikke overstige 18 % av tomtens nettoareal.» 

 

I godkjenningen datert 07.05.09 er disse punktene kommentert: 

 

«Vi antar at to-mannsbolig ikke er i strid med ”åpen bebyggelse”, men at mer enn 2 enheter 

ville vært det. 

Gesimshøyden på omsøkte bolig har en gjennomsnittlig gesimshøyde som er i samsvar med 

punkt 4. 

 

Når det gjelder utnyttingsgraden vil denne bli 25%. Det søkes om dispensasjon for 

overskridelsen og som særlige grunner opplyses følgende: 

 

BYA søkes økt fra 18 % til 25 %. Økningen skyldes at 72 m² garasje/parkering og 59 m² stor 

terrasse er medtatt. Tomtas beskaffenhet gjør det naturlig å ha stor terrasse istedenfor 

utearealer på bakkenivå. 

 

Boligen skal plasseres i forholdsvis bratt terreng slik at grunnundersøkelser er nødvendig. 

Grunnundersøkelser er foretatt av Multiconsult 16.01.08 og funnet det tilregnelig og føre opp 

omsøkte bolig på eiendommen, men under visse forutsetninger som er nevnt i rapport fra 

Multiconsult.   

 

Som nevnt ovenfor er det søkt om dispensasjon og særlige grunner for tiltaket er opplyst. 

Hadde reguleringsplan nr. 31 vært en av de gamle planene som er nevnt i kommuneplanens § 

1.1.2, ville maks BYA vært 25 %. I § 1.1.2 står det blant annet foran oppramsingen, og vi 

mener at dette gir særlige grunner til dispensasjon 

 

Etter en helhetsvurdering finner vi at det foreligger særlige grunner til å gi dispensasjon. 

 

Tiltaket er av lokal karakter slik at saken ikke er oversendt fylkesmannen til uttalelse.» 

 

I området er det godkjent dispensasjon og gitt tillatelse til andre firemannsboliger og disse 

ligger på eiendommer som også omfattes av reguleringsplan 31: 
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 I delegasjonssak nr: 760/06 datert 18.12.06 ble det godkjent oppføring av en 

firemannsbolig i Rabbaveien 92. Det var ingen nabomerknader. Ferdigattest ble gitt 

02.04.08. 

 Det ble godkjent en firemannsbolig i Øvre Haldenveien 14 i 2012. Det kom inn en 

nabomerknad til saken. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning godkjente 

oppføring av boligen i sak 143/12 i møte 03.12.12. Rammetillatelse ble gitt i 

delegasjonssak nr: 686/12 datert 10.12.18.  Boligen ble ikke bygget.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen fikk 06.02.18 brev, fra en som ønsker å være anonym, om at en godkjent 

tomannsbolig i Rabbaveien 74, gnr/bnr 87/568, var bygget og ble brukt som firemannsbolig. I 

samme brev tar avsenderen opp en rekke andre forhold som er meldt videre til rette 

myndigheter. Eierne av eiendommen ble tilskrevet (brev datert 20.02.18), og det ble raskt 

opprettet kontakt. Det ble gjennomført to møter med byggesaksavdelingen, ett hvor Ole 

Christian Fjeldstad fra OFC Prosjekt AS (ansvarlig søker) deltok og ett hvor også eierne deltok 

i tillegg til ansvarlig søker. Søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om dispensasjon for 

etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av utnytting av tomten, ble mottatt 

14.05.18. Kommunen mottok tilleggsinformasjon 16.05.18. Det har ikke kommet 

nabomerknader i saken. 

 

Tomannsbolig til firemannsbolig 

I søknaden (mottatt 14.05.18) og tilleggsinformasjonen (mottatt 16.05.18) beskriver ansvarlig 

søker tiltaket. Tomannsboligen godkjent i delegasjonssak nr: 195/09 datert 07.05.09, ble 

bygget og meldt inn som ferdig uten trappeforbindelsen mellom 1. etasje og kjelleretasje, som 

er vist på godkjente tegninger. Den har siden oppføring blitt brukt som en firemannsbolig. Nå 

søkes det om endring av gitt tillatelse og dispensasjon for etablering av firemannsbolig og 

ytterligere overskridelse av tillatt utnytting av tomten. Tegningen som er lagt ved søknaden 

mottatt 14.05.18 er den godkjente tegningen fra 2009. Tegningen vedlagt 

tilleggsinformasjonen mottatt 16.05.18, viser kjelleretasjen slik den er bygget og nå søkes om 

godkjenning for. 

 

Veranda 

På de godkjente tegningene fra 2009 vises en veranda utenfor 1.etasje. Denne ble i 2009 

bygget større enn godkjent og deler av arealet ble også overbygd. I sin redegjørelse opplyser 

ansvarlig søker at det overbygde arealet på verandaen skal fjernes, men at det nå søkes om 

godkjenning for den utvidete verandaen. 

 

Utnyttelsesgrad 

I saken fra 2009 ble det gitt dispensasjon for en utnyttelses grad på 25 % på eiendommen, altså 

mer enn 18 % som angitt i reguleringsplanen. Ved at det blir to flere boenheter på eiendommen 

må det, i følge parkeringsforskriften i kommunen, etableres ytterligere to parkeringsplasser. 

Parkeringsarealet regnes med i utnyttingsgraden. Utnyttingsgraden blir 28 % medregnet den 

økte verandaen. 

 

Teknisk forskrift 

Reglene i teknisk forskrift er endret siden boligen ble godkjent i 2009. Når tiltaket nå skal 

endres, må det vurderes ut fra gjeldene regler. I tilleggsinformasjon mottatt 16.05.18 ber 

ansvarlig søker om fritak fra kravene til ventilasjon i gjeldende forskrift (Teknisk forskrift 17). 
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Boligen tilfredsstiller kravene som gjaldt på vedtakstidspunktet i 2009 med veggventiler og 

avtrekksvifte på bad og kjøkken.  

 

Søknad om dispensasjon 

I sin søknad om dispensasjon viser ansvarlig søker blant annet til at etter hans oppfatning 

ønsker kommunen fortetting i sentrumsnære områder og at tomta er godt egnet for en 

firemannsbolig. Sammen med søknaden er det lagt ved en utomhusplan som viser 

uteoppholdsarealer og parkeringsplasser. Parkering foregår nå delvis langs Rabbaveien mot 

vest og i møter med eierne og ansvarlig søker kommer det fram at det ikke er mulig å snu på 

egen eiendom og at det kan oppstå farlige situasjoner ved utkjøring fra eiendommen. Det er 

ingen tydelig avkjøring og parkerte biler må ofte rygge ut i veien. All parkering i framtiden skal 

i følge utomhusplanen, skje på nedsiden av bygget, mot øst.  Langs Rabbaveien, syd for 

boligen, skal det etableres et nytt felles uteoppholdsareal. I følge ansvarlig søker vil dette bedre 

forholdene for de myke trafikantene i Rabbaveien. Ansvarlig søker viser også til at det er 

godkjent andre firemannsboliger i området som omfattes av samme reguleringsplan; 31 

Haldenjordet. 

 

 

Personen som gjorde kommunen oppmerksom på at boligen ble brukt annerledes enn tillatt, har 

vært veldig aktiv og sendt mange henvendelser til kommunen. Han er vurdert å ikke være part i 

saken, men holdes oppdatert på framgang i byggesaken slik han har bedt om.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 31 Haldenjordet, stadfestet av Kommunal- og 

arbeidsdepartementet 14.06.1958. Denne planen er en endring av reguleringsplan nr. 26 

Haldenjordet stadfestet 27.03.1957. Det ble ikke stadfestet nye bestemmelser 14.06.1958, og 

bestemmelsene stadfestet 27.03.1957 gjelder derfor også for reguleringsplan nr. 31. 

For boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise 

reguleringsbestemmelser, gjelder også kravene i kommuneplanbestemmelsene § 1.1.2 som en 

presisering.  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene punkt A, underpunkt 1 og 4. 

Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. 

For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir 

vesentlig tilsidesatt». Videre - at «fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Fradeling av eiendom gnr/bnr 87/568 ble behandlet og godkjent i delegasjonssak nr: 185/08 

datert 10.04.08. 

 

I delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble det godkjent oppføring av en tomannsbolig på 

eiendom gnr/bnr 87/568.  
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Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknaden vil ha noen direkte økonomiske konsekvenser for 

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

kommunen. (Etter selvkostprinsippet). I saker der arbeidene allerede er utført uten nødvendig 

tillatelse, tas 100 % påslag i gebyrene.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at spørsmålet om dispensasjon kan gis i denne saken utløser behov for 

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

for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre.   

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om endring av gitt tillatelse og 

søknad om dispensasjon for etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av 

utnytting av eiendom gnr/bnr 87/568, tilleggsinformasjon mottatt 16.05.18 og rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

  

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

reguleringsplanbestemmelsen punkt A underpunkt 1 og 4 for oppføring av firemannsbolig.  

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

ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike 

bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal 

derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet 

informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd. 

 

Rådmannen vurderer at tomten, på 1 000 m², er stor nok til utvidelsen til firemannsbolig. 

Tomtens utforming gjør det naturlig å ha stor veranda istedenfor utearealer i 1. etasje for 

leilighetene som er store og består av rom i både 1. og 2. etasje. Utnyttingsgraden økes på 

grunn av utvidelse av verandaen, i tillegg til krav til økt antall parkeringsplasser. Leilighetene i 

kjelleretasjen har tilgang direkte til hagearealer. Utomhusplanen vedlagt søknaden viser i tillegg 

at det skal etableres et felles uteoppholdsareal langs Rabbaveien. 

 

Ved å samle parkeringsarealet nedenfor boligbygningen mot øst, unngår man dagens situasjon 

langs Rabbaveien, med uoversiktlige utkjøringsforhold/rygging ut i veien. Det er også positivt 

at arealet langs Rabbaveien utnyttes til uteoppholdsareal i tillegg til at det bidrar til å redusere  

parkering langs veien. 
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Det er godkjent andre firemannsboliger i området som omfattes av samme plan. Det er et uttalt 

ønske at det skal fortettes i bynære områder. Bygningen utvides ikke, da det er eksiterende 

arealer som deles opp. 

 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at det i følge plan- og bygningsloven § 19, er 

tilstrekkelige grunner til å innvilge dispensasjon. Hovedutvalget anbefales å godkjenne 

dispensasjonssøknaden i prinsippet og å delegerer myndighet til rådmannen til å viderebehandle 

saken.  

 

Vedlegg 

 

Situasjonskart 1:1000 

Oversiktskart 

Søknad om endring 14.05.18. Journalpost 28 

- E-post 

- Følgebrev 

- Søknad om endring av tillatelse 

- Opplysninger om tiltakets ytre rammer 

- Opplysninger gitt i nabovarsel 

- Kvittering for nabovarsel 

- Utenomhusplan 

- Tegninger 

- Erklaring om ansvarsrett 

Svar – Fremdriftsplan. Journalpost 21 

E-post med framdriftsplan 

- Bilde av parkering nede 

- Bilde av parkering oppe 

Tilbakemelding fra eierne. Journalpost 9 

- E-post 

- Brev 

Henvendelse om eiendom. Journalpost 2 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  46/18 

Side 34 av 49   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/848-12   Arkiv: GNR 49/356  

 

Gnr/bnr 49/356 - Søknad om fradeling av eiendom  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak reguleringsplan 

133 «Område ved Veien skole» blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med 

dispensasjon, ikke er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden avslås, jfr. 

plan- og bygningsloven §19-2. 

 

2. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 49/356 avslås, med bakgrunn i avslag på 

dispensasjonssøknaden. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

Utskrift sendes til 

Gunnar og Lene Hallsteinsen, Ludvig Grønvolds vei 9 B, 3517 HØNEFOSS 

 

 

Sammendrag 

Tiltakshaver har søkt om fradeling av deler av eiendom gnr/bnr 49/356, og om dispensasjon fra 

regulerte tomtegrenser. Det planlegges å bygge et bolighus på den nye matrikkelenheten. 

 

Det er fastsatt tomtegrenser for nye tomter i reguleringsplankartet for deler av planområdet, 

jfr. Reguleringsplan 133 «Område ved Veien skole». Fradeling utover regulerte tomtegrenser 

er i strid med reguleringsplanen og krever i utgangspunktet regulering. I enkelte tilfeller kan 

tomtegrenser endres ved dispensasjon. 

 

Eiendommen ligger i et område med antikvarisk verneverdi med bakgrunn i industriutviklingen 

i Hønefoss etter andre verdenskrig. Området ble bygd ut i perioden 1947-ca.1952 for Follum 

Fabrikker. Eiendommen med gnr/bnr 49/356 ligger på den sørøstre delen av området, og det 

var dette området som ble utbygd først, med boliger for direktører ved fabrikken. 

 

 

Beskrivelse av saken 
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Det ble 30.10.2015 gjennomført et møte mellom tiltakshaver og Ringerike kommune, ved 

byggesaksavdelingen. Samme dag ble det sendt en oppsummeringsepost om saken fra 

kommunen. Kommunen forklarte at tomtegrensene fremgår av plankartet, og at planen ikke 

åpner for å dele opp nye boligtomter utover dette. Kommunen anbefalte derfor tiltakshaver å 

henvende seg til planavdelingen for videre arbeid med tiltaket. 

 

Ringerike kommune mottok 27.02.2018 søknad om fradeling fra eiendom gnr/bnr 49/356 og 

dispensasjon fra regulerte tomtegrenser. Søknaden inneholdt blant annet en uttalelse fra 

Buskerud Fylkeskommune, datert 13.02.2018, hvor de, ut fra mottatt dokumentasjon, stiller 

seg positive til tiltaket, med tanke på verneverdien av området. Det er lagt fram en utredning 

fra Arkimedum, datert 07.02.18, som konkluderer med at tomta er avklart for flom- og 

skredfare, og det er gitt anvisning på kompenserende uttrauing for bygget etc. Ringerike 

kommune ga et foreløpig svar på søknaden i brev, datert 13.03.2018. Det ble i brevet vist til 

kommunens tidligere svar i saken, og at det ikke forelå nye reguleringsforhold som endret 

tidligere synspunkt. Tiltakshaver ble anbefalt å foreta en regulering av området. Kommunen 

opplyste også om den videre saksgangen dersom tiltakshaver fortsatt ønsket å få saken 

behandlet. 

 

Saken ble oversendt fra Ringerike kommune til Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse ved 

brev, datert 19.03.2018. Fylkesmannen i Buskerud besvarte forespørselen i brev, datert 

10.04.2018, og hadde isolert sett ingen spesielle bemerkninger til søknaden ut fra nasjonale og 

regionale interesser. Ved en eventuell innvilgelse av søknaden, uttalte Fylkesmannen at 

kommunen bør vurdere faren for presedensvirkning og hvilke virkninger dette kan få. Videre 

ble det påpekt at fortetting vil endre karakteren på området, og kommunen må vektlegge den 

antikvariske verneverdien. Fylkesmannen anbefalte en revisjon av reguleringsplanen, da dette 

vil sikre en samlet vurdering for hele området. Videre gikk det frem at Fylkesmannen har tillit 

til at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken, og at lokale miljøverdier og interesser i 

tilstrekkelig grad blir ivaretatt. 

 

Fylkesmannens uttalelse ble videresendt til tiltakshaver ved brev, datert 12.04.2018. 

Kommunen ba i samme brev om en tilbakemelding på om tiltakshaver ønsket søknaden 

behandlet. 13.04.2018 mottok kommunen en e-post fra tiltakshaver hvor han ønsket at 

søknaden skulle behandles politisk, og ba om tidspunkt for dette. Tiltakshaver ble 16.04.2018 

informert om at kommunen ville forsøke å få lagt frem saken til politisk behandling i møte 

04.06.2018. 

 

Naboer og gjenboere er varslet på vanlig måte, men for noen av de varslede eiendommene er 

det spesielle forhold. Tiltakshaver opplyser at det for eiendommene gnr/bnr 49/211 og 49/127, 

gnr/bnr/fnr 49/127/3 og 49/127/7, pågår prosess om sletting av rettigheter. Rådmannen mener 

likevel at hovedutvalget kan ta stilling til saken i prinsippet. Dersom hovedutvalget skulle 

komme til en annen konklusjon enn rådmannen, vil rådmannen få avklart disse forholdene. 

 

Saken legges med dette fram til politisk behandling. 
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Forholdet til overordnede planer 

Eiendom gnr/bnr 49/356 omfattes av reguleringsplan nr. 133 «Område ved Veien skole», 

vedtatt av kommunestyret 25.06.1981. Arealformålet for eiendommen er enebolig, og omsøkt 

tiltak vurderes å være i tråd med formålet. 

 

I reguleringsplankartet er det fastsatt tomtegrenser på deler av planområdet. For å kunne 

fradele utover det som er fastsatt i plankartet, er det i utgangspunktet nødvendig med endring 

av reguleringsplan. Dispensasjon fra regulerte tomtegrenser kan være aktuelt i enkelte tilfeller.  

 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra regulerte tomtegrenser i reguleringsplan nr. 133 «Område ved 

Veien skole» for å kunne fradele deler av eiendom gnr/bnr 49/356.  

 

Under rådmannens vurdering er det vist til korrespondanse med Miljøverndepartementet om 

hvilken behandling som er nødvendig ved fradeling i områder med regulerte tomtegrenser. 

 

Hjemmel for dispensasjonsvedtaket og vurderingskriterene for dispensasjonsvedtaket fremgår 

av plan- og bygningsloven §19-2. For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt. 

For det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å 

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

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har vært noe korrespondanse mellom tiltakshaver og Ringerike kommune ved 

byggesaksavdelingen i forbindelse med saken. Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller 

vedtak i saken. 

 

Det ble foretatt en reguleringsendring av et mindre område i reguleringsplan nr. 133 «Område 

for Veien skole» den 12.12.1988 (se vedlegg nr.10). Reguleringsplan nr. 133-02 omhandler en 

grensejustering av eiendom med tomtenummer 8 (i dag gnr/bnr 49/1, festenr.17). 

 

Grensejustering er et mindre tiltak enn fradeling, og i dette tilfellet ble det foretatt en 

reguleringsendring for å gjennomføre grensejusteringen. Dette viser at kommunen tidligere har 

behandlet endringer av regulerte tomtegrenser gjennom reguleringsendring. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part, skal parten få tilkjent dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jfr. forvaltningsloven §36, 

første ledd.  

 

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

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

Saken har vært på høring hos Fylkesmannen i Buskerud.  Buskerud Fylkeskommune har også 

avgitt uttalelse i saken. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Alternativ 2 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak reguleringsplan 

133 «Område ved Veien skole» og lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 

tilsidesatt, og at fordelene ved dispensasjon, er klart større enn ulempene. 

Hovedutvalget innvilger søknaden om dispensasjon, jfr. plan- og bygningsloven §19-2. 

 

2. Søknaden om fradeling godkjennes i prinsippet. 

 

3. Videre behandling av saken, inkludert forhold knyttet til naboforhold, rettigheter, 

angivelse av betingelser og ilegging av gebyr, delegeres til rådmannen. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning. Saken vil danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra regulerte tomtegrenser i 

reguleringsplan nr. 133 «Område for Veien skole», eller om kommunen skal opprettholde sin 

anbefaling om at det kreves reguleringsendring i slike saker. Videre vil det i tilsvarende saker 

kunne bli vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet. Eiendommen ligger også i et 

område med antikvarisk verdi. 

 

Ved brev, datert 11.01.2013, informerte Miljøverndepartementet Ringerike kommune om at 

det i utgangspunktet kreves endring av reguleringsplan for å foreta oppdeling av allerede 

inntegnede eiendommer innenfor et planområde. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det følger av en artikkel i «Planjuss nr 1/2012» at dersom tomteinndelingen er inntegnet på 

reguleringsplankartet, er denne juridisk bindende. 
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Ringerike kommune mottok 11.01.2013 en uttalelse fra Miljøverndepartementet vedrørende 

inntegnede tomtegrenser på reguleringsplankart i en annen sak. Departementet uttalte da at det 

i utgangspunktet vil innebære en endring av reguleringsplan å foreta ytterligere oppdeling av 

allerede inntegnede eiendommer innenfor et planområde. Videre bemerker departementet at 

flere tomter på samme areal vil kunne bety en høyere utnyttelse og annen karakter på 

bebyggelsen. Miljødepartementet anbefalte å gjennomføre en reguleringsendring, og at kun 

mindre justeringer av regulerte tomtegrenser kan vurderes ved dispensasjonssøknad. 

 

Dispensasjon: 

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra regulerte tomtegrenser fastsatt i reguleringsplankartet. 

For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt, jfr. pbl. §19-2. For det første må 

hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

 

 

Vilkår 1 – Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli «vesentlig tilsidesatt». 

 

Hensynene bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven §1-1 er å fremme en bærekraftig 

utvikling, sikre forsvarlig byggetiltak, og å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for 

berørte interesser og myndigheter. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas. Hensynet 

til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene skal også vektlegges.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir nevneverdig berørt av 

tiltaket. Lovens formålsbestemmelse blir derfor ikke «vesentlig tilsidesatt». 

 

Det fremgår av plankartet til reguleringsplan nr. 133 at deler av området har regulerte 

tomtegrenser. Øvrige eiendommer i området som ikke har regulerte tomtegrenser, er i det 

vesentlige for eksempel tomter som det ikke var etablert feste for ved vedtak av 

reguleringsplan. Hensynet bak de regulerte tomtegrensene er å ivareta områdestrukturen, og å 

se helheten av området, før man eventuelt foretar en fradeling.  

 

Fradeling fra eiendom gnr/bnr 49/356 vil medføre en tomteinndeling utover det som er fastsatt 

i plankartet. Rådmannen vurderer at man ved å fradele enkelttomter utover de regulerte 

tomtegrensene, ikke vil se helheten av området. Videre at en fradeling vil medføre endring av 

områdestrukturen. Det vurderes etter dette at hensynene bak de regulerte tomtegrensene vil bli 

«vesentlig tilsidesatt». 

 

 

Vilkår 2 - Fordelene ved å gi dispensasjon må være «klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering». 

 

Fordelene ved en dispensasjon skal hovedsakelig knyttes til de offentlige hensyn som planen 

skal ivareta, og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter, noe blant annet 

Fylkesmannen i Buskerud uttaler til saken, datert 10.04.2018. Personlige og økonomiske 

forhold vil normalt ikke være tungtveiende i dispensasjonssøknader, jfr. Ot.prp. nr. 56 (1984-

85) s.101 og Sivilombudsmannens årsmelding 1994 s.270 (Somb-1994-74). 
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Tiltakshaver har et ønske om å fradele en boligtomt for å bygge en pensjonistbolig på den nye 

matrikkelenheten. Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at de ønsker å etablere en 

livsløpsbolig. Det er vist til at det ikke vil være spesielle ulemper med dispensasjonssøknaden. I 

tillegg har tiltakshaver uttalt i søknad om fradeling, at boligen ikke vil svekke den antikvariske 

verneverdien, og at den vil ha en diskret plassering i det åpne området. 

 

Rådmannen vurderer at fordelen med å gi dispensasjon fra de regulerte tomtegrensene vil være 

å få etablert en ny boligtomt i et område som består av spredt bebyggelse med ganske store 

tomter. Det kan videre angis som en fordel for dispensasjon at planen er av eldre dato, og at 

det på generelt grunnlag skal mindre til for å fravike en eldre plan enn en ny plan. 

 

Til tross for at reguleringsplanen er av eldre dato, har det likevel ikke, så vidt rådmannen kan 

se etter at planen trådte i kraft, vært godkjent fradeling av tomter i dette området tidligere, 

utover de tomter som ble regulert inn i planen. Rådmannen vurderer at dispensasjon fra de 

regulerte tomtegrensene vil endre karakteren av området gjennom en fortetting. Eiendommen 

gnr/bnr 49/356 ligger i et verneverdig område, og en dispensasjon for fradeling vil medføre en 

endring av det verneverdige området kommunen i utgangspunktet ønsker å bevare. Dette selv 

om tiltakshaver ønsker å bygge nytt bolighus i samme stil som det øvrige i området. 

Godkjenning av dispensasjonen vil også kunne ha presedensvirkning for tilsvarende saker. Det 

vil kunne bli økt press på å fradele utover regulerte tomtegrenser i slike saker. Saken vil også 

kunne medføre at man heller søker om dispensasjon fra regulerte tomtegrenser, enn å foreta en 

revisjon av reguleringsplan, hvor man ville fått frem en samlet vurdering av hele området. 

 

Jo Sellæg, som er ekspert innen bygningsvern, gjorde for ca. 15 år siden vurderinger av hus i 

Hønefoss med tanke på verneverdi. Bygninger ble vurdert ut fra ulike kriterier, og det ble gitt 

en samlet vurdering om lav, middels eller høy verneverdi. I tillegg ble det anbefalt om området 

den enkelte bygning ligger i, skulle reguleres for bevaring. Kommunen har jobbet videre med 

bygningsvern, blant annet med utgangspunkt i Sellæg sine registreringer og anbefalinger. Hans 

anbefalinger ble lagt inn i kommunens kartgrunnlag (se vedlegg nr. 8, rød farge angir område 

merket for bevaring).  

 

18.10.2016 vedtok Formannskapet i Ringerike kommune en temautredning for kulturmiljø i 

Hønefoss. Temautredningen skulle danne grunnlag for det videre arbeidet med forslag til 

revidering av kommuneplanens arealdel. Området Follumåsen, hvor omsøkte eiendom ligger, 

er et av fem områder for bevaring det ble foreslått at skulle tas med videre i kommuneplanen. I 

høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er området innenfor hensynssone for bevaring 

av kulturmiljø, H570. 

 

Rådmannen mener at fordelene med dispensasjon fra regulerte tomtegrenser, ikke er «klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering». En eventuell tillatelse bør etter rådmannens 

vurdering foreligge som en reguleringsendring basert på en helhetsvurdering av området hvor 

også andre faktorer som for eksempel transportløsning og samfunnssikkerhet vurderes, og ikke 

som en dispensasjonssak. Med regulering vil man unngå presedens og samtidig kunne ta for 

seg endring av flere tomter, og endret tomtestruktur innenfor planområdet dersom det er 

ønskelig. 

 

Rådmannen kan etter dette ikke se at vilkårene for å godkjenne en dispensasjon foreligger, og 

anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å avslå søknad om dispensasjon og 

fradeling. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart, datert 03.05.2018. 

2. 18/848-11 – Oversender Fylkesmannens uttalelse til søknad om dispensasjon, datert 

12.04.2018. 

3. 18/848-10 – Uttalelse til søknad om dispensasjon, datert 10.04.2018. 

4. 18/848-5 – Oversendelse til Fylkesmannen for uttalelse om dispensasjon fra 

reguleringsplan 133 "Veien skole med tilliggende område", datert 19.03.2018. 

a. Tilbakemelding gitt i e-post 30.10.2015. 

b. Brev 13.1.13 til oss fra departementet. 

c. Artikkel i «Planjuss nr 1/2012». 

5. 18/848-4 – E-post sendt 13.03.2018 fra tiltakshaver til kommunen. 

a. Krav om politisk behandling, datert 13.03.2018. 

6. 18/848-2 – Foreløpig svar på søknad om deling av eiendom, datert 13.03.2018. 

7. 18/848-1 – Oversendelsesbrev til søknaden, sendt 27.02.2018. 

1a Søknad om fradeling fra gnr/bnr 49/356, datert 22.02.2018. 

1b Søknad om fradeling skjema utfylt, datert 22.02.2018. 

1c Sitplan 7. 

2 Søknad om dispensasjon skjema utfylt, datert 22.02.2018. 

3 Erklæring om vegrett, datert 20.02.2018. 

4a Uttalelse fra kommunen om VA. 

4b Kart over Ludvig Gr. veg VA, datert 17.01.2018. 

5 10333-S-01 Stabilitet [8438], datert 07.02.2018. 

6a Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, datert 13.02.2018. 

6b E-post til Buskerud Fylkeskommune, sendt 19.02.2018. 

7 Opplysninger gitt i nabovarsel, datert 22.02.2018. 

8a Kvittering for nabovarsel. 

8b E-post fra Kvale advokater, sendt 30.01.2018. 

8c Naboliste gnr.49 bnr.356, datert 23.01.2018. 

8. Kartutsnitt som viser område for bevaring i temautredning om kulturmiljø i Hønefoss, 

datert 16.05.2018. 

9. Reguleringsplankart, reguleringsplan nr. 133. 

10. Reguleringsplankart, reguleringsplan nr. 133-02. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Arkivsaksnr.: 18/1585-3   Arkiv: X06  

 

Strategiplan mot barnefattigdom  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Strategiplan mot barnefattigdom 2018 – 2022 tas til orientering.  

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

I Norge handler oppvekst i fattigdom om å ha har færre valgmuligheter enn andre barn og unge 

i Norge. Fattigdomsbegrepet brukes ikke bare om situasjoner der en person mangler mat, klær 

og tak over hodet. I en moderne velferdsstat innebærer fattigdom også det å mangle muligheter 

til å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet. 

Norge er et av verdens rikeste land og skårer høyt på internasjonale rankinger over inntekt og 

levekår. Barn og unge i Norge har gratis skole, helsetjenester og andre velferdstjenester som 

mange andre land både må betale for og bare kan drømme om. I gjennomsnitt har norske barn 

det bedre enn barn i de fleste andre land, men likevel er det mange barn som lever i familier 

med lav inntekt og i fattigdom, og antallet vokser. De siste års utvikling viser en økning i 

økonomiske forskjeller i Norge.  Gruppen barn med innvandrerbakgrunn som har foreldre med 

lav utdanning og svak yrkestilknytning har økt. Men det er ikke bare de nederste i 

inntektshierarkiet «de fattige» som sakker akterut, forskjellene ser ut til å øke langs hele 

inntektsskalaen. Det er de unge voksne (18-34 år) som de siste årene utgjør den største 

gruppen med lavinntekt. Men lavinntekt øker også blant barnefamiliene. I tillegg er enslige 

forsørgere, og særlig kvinner, større risiko for lavinntekt enn andre.  
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Ringerike kommune hadde i 2017 30 034 innbyggere. 

Av 1409 barn i Ringeriksbarnehagene er 248 barn minoritetsspråklige. Dette utgjør ca. 17, 6 % 

av alle barn i barnehagene (barnehageåret 2017/2018). 

162 familier med 343 barn under 18 år mottok  jevnlig sosialhjelp i Ringerike i 2017. Av disse 

162 familiene var det 44 familier med flykningestatus. I tillegg kommer familier som sporadisk 

er innom NAV for kortvarig bistand, og lavinntektsfamilier som har inntekt noe over 

sosialhjelpsnorm ( kilde: NAV Ringerike 2017).  

Folkehelseprofilen for Ringerike viser en høy andel av barnefattigdom og lavinntektsfamilier. 

Vi har kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og 

livskvalitet senere i livet (Folkehelsepolitisk rapport 2017).  

Fattigdomsbekjempelse krever samarbeid mellom sektorer og mellom det offentlige og 

frivilligheten. Et godt tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å sikre helhetlig oppfølging av 

familier, barn og unge i lavinntektsfamilier.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har valgt å lage en strategiplan mot barnefattigdom.  

Strategiplanen retter seg mot alle barn og unge og deres familier i Ringerike kommune som 

over tid lever med dårlig råd. Strategiplanen er et ledd i Regjeringens satsning mot 

barnefattigdom. Statistikken viser at 618 barn (12,3%) i kommunen lever under 

fattigdomsgrensen, noe som tilsvarer to fulle skoler i Ringerike. Kommunens folkehelseprofil 

for 2018 viser at andelen barn og unge (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er 

høyere enn landet som helhet. I tillegg har kommunen høyere andel av enslige forsørgere. Tall 

fra Ungdataundersøkelsen 2017 viser at ungdommene i Ringerike rapporterer at de er noe mer 

plaget av ensomhet og mobbing enn på nasjonalt nivå. I tillegg viser statistikken at færre 

ungdomsskoleelever i Ringerike er medlem av en organisasjon, klubb, lag eller forening enn 

ellers i landet.  Å leve i fattigdom som barn kan påvirke barnets nåværende livskvalitet, og 

fremtidige muligheter i livet.  

 I arbeidet med folkehelseutfordringene har kommunen vedtatt en egen folkehelsemelding 

«helse i alt vi gjør» 2012-2030 med tre satsingsområder: best for barn, aktiviteter for alle og 

folkehelsekommunen.  
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Tiltakene i strategiplanen er både brede og universelle tiltak som retter seg mot alle familier, og 

mer målrettede tiltak mot grupper av barn og foreldre slik som helhetlig oppfølging av 

lavinnteksfamilier og redusert foreldrebetaling i barnehage.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 

Handlingsplan for Ringerike kommune 2018 - 2021 

 

Økonomiske forhold 

Tiltak mot barnefattigdom sees i sammenheng med tiltak for å bedre barn og unges levekår.  

De må forankres i kommunens økonomiplanarbeid og må være realistiske å gjennomføre. 

Tiltakene som viser seg å ha en betydning for å redusere risikoen for fattigdom er derfor 

vektlagt.  Andre anbefalte tiltak må finansieres på annen måte og eventuelt tas opp til vurdering 

fortløpende. Det er foreslått noen konkrete tiltak for å bedre muligheten for deltakelse og 

inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge som står i fare for å falle utenfor.  

Dette er tiltak som krever samarbeid med frivillig sektor og skolene.  

 

Rådmannens vurdering 

En oppvekst i fattigdom i Ringerike innebærer færre valgmuligheter og som 

oftest en lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og 

negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i 

et land hvor de aller fleste har mye og mer enn de kanskje trenger, kan gjøre 

fattigdom mer synlig og skambelagt. 

Strategiplanen gir en oversikt over planer og tiltak over hvordan kommunen 

jobber med levekår og barnefattigdom innenfor ulike tjenesteområder og blir et 

viktig verktøy både i plan-, utføring- og evalueringsprosesser.  

 

Måten Ringerike kommune jobber på, med tidlig innsats og koordinerte tjenester, er i tråd med 

regjeringens satsingsområder og tiltak i strategi mot barnefattigdom. 
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Vedlegg 

 

Strategiplan mot barnefattigdom 2018 - 2022 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Tove Smeby Vassjø 
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Arkivsaksnr.: 18/1877-1   Arkiv: PLN 1013  

 

1013 Kommunedelplan masseforvaltning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen får i oppdrag å utarbeide en kommunedelplan for masseforvaltning for Ringerike 

kommune.  

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har mange store forekomster av sand og grus. Forekomstene er registrert 

av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og mange er klassifisert med høy verdi, god 

kvalitet og nasjonal og regional viktighet. I takt med økende utbygging både innad i kommunen 

og regionalt ser vi også et økende behov for mottak av overskuddsmasser, bearbeiding, 

gjenvinning og deponering. Dette er svært arealkrevende virksomhet som medfører mange av 

de samme utfordringene som uttak av masser gjør mtp. støy, støv og forurensning. For at 

Ringerike kommune skal kunne forvalte disse ressursene på en god måte ser rådmannen et 

behov for en kommunedelplan med en juridisk bindende arealdel. Arealdelen vil gi oss mulighet 

til å avklare og båndlegge viktige arealer for ressursutnyttelse og mottak/gjenvinning, både for 

dagens og framtidas behov. Å få denne avklaringen på kommunedelplannivå vil redusere 

potensialet for framtidige arealbrukskonflikter.  

 

En helhetlig kommunedelplan vil sørge for langsiktighet og forutsigbarhet for næringen, 

kommunens innbyggere, naboer til anleggene og andre berørte parter. Forutsigbarhet i 

forvaltning av kommunens ressurser vil gjøre det mer attraktivt å drive virksomhet i 

kommunen vår. Videre vil reguleringsprosesser i etterkant av ferdig utarbeida kommunedelplan 

gå raskere ettersom mange aspekter ved sakene vil være behandla og avklart på overordna 

nivå. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Utfordringer rundt masseforvaltning har vært en kjent problemstilling for Ringerike kommune i 

lengre tid. Økende satsning på vekst og utvikling, ny bane, vei og andre utbyggingsprosjekter 

gjør behovet for byggeråstoff stadig større, i tillegg til at mengden overskuddsmasser som må 

gjenvinnes eller deponeres øker. Ringerike kommune sitter på store forekomster av 

mineralressurser, og det er stor pågang på reguleringsplaner for uttak av masser. I tillegg ser vi 
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en økende trend når det gjelder søknader om å ta imot masser for deponi eller videre 

bearbeiding. I et temamøte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

presenterte Solveig Viste fra Akershus fylkeskommune deres regionale plan for 

masseforvaltning, og forklarte hvordan Akershus fylkeskommune arbeidet med disse 

problemstillingene. I etterkant av dette møtet kom det en interpellasjon fra Arne Broberg 

(27.02.18) og Arnfinn Baksvær (12.02.18), behandlet i kommunestyret 08.03.18. Disse 

interpellasjonene viste til et behov for en overordna plan for masseforvaltning i kommunen, og 

det ble spurt om ordføreren ville igangsette et slikt arbeid. I svaret på interpellasjonene 

kommer det også fram et behov og ønske om en overordna plan for disse temaene, fortrinnsvis 

i form av en kommunedelplan for masseforvaltning. Det har også vært ytret et ønske fra 

industrien å få et overordna planverk som bidrar til forutsigbarhet for deres virksomhet, og for 

å redusere fremtidige arealbrukskonflikter. I etterkant av kommunestyremøtet, og som en følge 

av interpellasjonene og ordførerens svar på disse, ble rådmannen bedt om å sette i gang 

arbeidet med en kommunedelplan for masseforvaltning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hensikten med en kommunedelplan for masseforvaltning 

Hensikten med planen er å sikre en helhetlig og langsiktig ressursforvaltning i kommunen. 

Kommunedelplanen vil danne grunnlag for effektive planprosesser. Den vil også skape 

forutsigbarhet for næringen, og føre til at det utføres lik praksis og kontroll overfor næringen. 

 

Masseforvaltning er en interkommunal-regional utfordring, og det er vanskelig å finne større 

områder for massemottak/uttak i Ringerike som ikke er konfliktfylte. I tillegg er pågangen av 

forespørsler om reguleringsplaner for disse temaene svært stor, og det er lite hensiktsmessig å 

ha mange enkeltstående reguleringsplaner for så store og potensielt konfliktfylte virksomheter 

uten noen form for overordna planverk. Med en overordnet plan vil kommunen være bedre 

rustet til å ta gode beslutninger i et regionalt perspektiv. Det vil være et stort behov for 

byggeråstoffer i fremtiden, med økende befolkningsvekst og store byggeprosjekter på 

trappene, som FRE16 og den forventede veksten dette fører med seg. Byggeråstoff er en ikke-

fornybar ressurs, og det er viktig at kommunedelplanen tilrettelegger for en fornuftig og 

langsiktig håndtering av kommunens ressurser. Samtidig vet vi at virksomhet knytta til 

mottak/uttak av råstoff fører med seg en del utfordringer, som for eksempel støy, støv og 

klimagassutslipp og nedbygging av arealer med annet formål. Alle konsekvenser av en slik plan 

vil derfor utredes i planarbeidet. 

 

Masseuttak og massemottak vil bli utredet separat i kommunedelplanen, men er omtalt under 

ett i saksfremlegget ettersom utredningene og konsekvensutredningene sammenfaller i stor 

grad. Alle masseuttak (forekomster av råstoff) i kommunen har blitt kartlagt av Norges 

Geologiske Undersøkelse (NGU). De største og viktigste forekomstene er lokalisert innenfor 

Ringerikes kommunegrense, og er ikke avhengig av interkommunalt samarbeid. Masseuttak 

har et langt tidsperspektiv, mens et massemottak ofte vil ha et kortere tidsperspektiv. 

Massemottak er en kompleks utfordring, og kommunen ser en økning av tilkjøring av eksterne 

masser til Ringerike kommune. Det vil derfor være hensiktsmessig å ha et interkommunalt 

samarbeid når det gjelder mottak. 
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Målene med planen når det gjelder uttak vil være å 

 sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidig behov, både lokalt, regionalt og 

nasjonalt 

 redusere miljø og samfunnsbelastningen fra masseuttak 

 redusere potensialet for framtidige arealbrukskonflikter 

 gi en forutsigbarhet for næringen, innbyggere, naboer og andre som blir berørt  

 gi mer effektive reguleringsprosesser for de enkelte uttak i etterkant av vedtatt plan 

 

Målene med planen når det gjelder mottak vil være å  

 sikre arealer for gjenvinning og lovlig mottak/deponi slik at plassering av masser og 

deponering skjer på lovlig vis og med færrest mulig ulemper 

 sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser 

 gi en forutsigbarhet for næringen knytta til massehåndtering og massetransport, og for 

naboer og andre som blir berørt  

 gi mer effektive reguleringsprosesser for de enkelte mottak i etterkant av vedtatt plan 

 

Planen vil inneholde strategier for å nå disse målene. Særlig når det gjelder delen som 

omhandler mottak og deponi vil det være hensiktsmessig å se utfordringene i et regionalt 

perspektiv, hvor hele fylket inkluderes.  

 

Til planen vil det følge et juridisk bindende arealbrukskart som definerer ønskede områder for 

uttak og mottak i et langt tidsperspektiv. Områdene skal i tillegg omkranses av hensynssoner 

som sikrer tilstrekkelig buffer for blant annet støyforurensning.   

 

Tidsperspektiv 

For å sikre en bærekraftig og stabil tilgang av ressurser bør kommunedelplanen ha et langt 

perspektiv. Arealdelen bør inneholde driftsområder med tidsperspektiv på 10-12 år, og legge 

føringer for ønska utvidelse av driftsområdene i et 30-40 års perspektiv. Lange perspektiver er 

essensielt når det gjelder ikke-fornybare ressurser, og er avgjørende for å sikre tilstrekkelig 

lange driftshorisonter som gjør det attraktivt å drive virksomhet i kommunen. Videre vil det 

kunne hindre konflikt mellom mottaks-/uttaksvirksomhet og nærliggende bebyggelse, og 

hindre at støyfølsom bebyggelse oppføres i nærheten av eksisterende og framtidige mottaks-

/uttaksområder.  

 

Fremdriftsplan og utarbeidelse av planen 

Arbeidet med kommunedelplanen vil ta utgangspunkt i klassifiseringen av råstoff-forekomster 

gjort av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), og temautredningen som ble vedtatt 

18.08.2015. Kommunen vil gjennomgå alle registrerte forekomster, og anbefale hvilke av disse 

som bør prioriteres ved utvidelser og eventuelt etablering av nye uttak. Det er spesielt 

forekomster av nasjonal og regional betydning som vil bli vektlagt. Det er å foretrekke store 

uttak/mottak som er driftet av seriøse aktører istedenfor mange småprosjekter. Det vil også 

gjøres en vurdering av mindre uttak for å redusere transportbehov, dersom kvalitet på 

ressursen er god og av lokal betydning.  

 

Planens omfang tilsier at kommunen må utarbeide planprogram og konsekvensutredning. 

Parallelt med varsel om oppstart og fastsetting av planprogram vil vi be om innspill fra 
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aktørene i næringslivet når det gjelder hvilke områder som bør prioriteres avsatt til 

uttak/mottak. Dette vil tilrettelegge for god medvirkning og oppslutning om planen.  

 

Kommunedelplanen for masseforvaltning er ikke en prioritert oppgave, og skal utarbeides ved 

siden av faste oppgaver. Det vil derfor være noe usikkerhet hvor lang tid det vil ta å utarbeide 

planen, men det er anstått at det vil ta 2-3 år. En omtrentlig fremdriftsplan har blitt utarbeidet, 

den forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle tilleggsutredninger, 

forlengelse av høringsfrister og innsigelser. Det vil også være mulig å ha en raskere 

fremdriftsplan hvis oppgaven prioriteres og det i tillegg bevilges ressurser til å leie inn 

konsulenthjelp til noen av utredningene.  

 

Milepæl Tidsbruk  

Politisk oppstart 04.06.18 

Arbeide med planprogram  

(Medvirkning, møter med industrien) 

7 mnd.? 

Formannskapet i desember/januar?  

Revidere planprogram/Fastsette planprogram 4 mnd. 

Kunngjøre planprogram (Ønsker innspill)   

Utarbeide KU, planforslag og bestemmelser 

(tilrettelegge for innspill) 

1 år 

Saksfremlegg  3 uker 

1. gangsbehandling    

Merknadsbehandling  2-3 mnd.  

Saksfremlegg  3 uker 

2. gangsbehandling    

Mindre endringer   

Vedtak    

Kunngjøring   

Klage  3 uker  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 vektlegger å sikre en bærekraftig masseforvaltning, 

herunder sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov samt redusere miljø- og 

samfunns- 

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

 

Følgende planer vil bli brukt som grunnlag i planarbeidet:  

 

- Strategiplan 2013-2016- Geologisk samarbeidsprogram Buskerud, Telemark, Vestfold 

fylkeskommune, datert 10.09.12 

- Temautredning masseforvaltning, vedtatt 18.08.15. 

 

Juridiske forhold  

Plan og bygningsloven, Naturmangfoldloven og mineralloven vil være de mest sentrale for 

denne kommunedelplanen.  



  Sak 48/18 

 

 Side 49 av 49   

 

 

Økonomiske forhold 

Økonomiske forhold rundt planarbeidet vil avhenge av intern ressursbruk og prioritering, samt 

omfang av ekstern konsulenthjelp. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det vil bli tilrettelagt for godt samarbeid med industrien. Det vil også bli arrangert temamøter 

for formannskapet/kommunestyret hvor utfordringer og muligheter med mottak av 

overskuddsmasser belyses.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er et behov for et oppdatert og mer helhetlig planverk som skal sikre 

forutsigbarhet, kvalitet og langsiktighet i håndtering av kommunens og regionens ressurser, og 

gode rutiner for mottak, gjenbruk og deponi av overskuddsmasser. Kommunen har et ansvar 

for å sikre en bærekraftig utvikling innen masseforvaltning, da befolkningsvekst legger press på 

den ikke-fornybare ressursen. Videre gir mangelen på helhetlig planverk rundt byggeråstoffer 

lite forutsigbarhet overfor industrien, kommunenes innbyggere, naboer og andre berørte parter. 

Det er derfor behov for å legge til rette for en forbedret lokal og regional massehåndtering.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser og Hanne Christine Wilhelmsen 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/1284 12.04.2018 DS  117/18 R/TEK/AEMYH GNR 89/160 

  

Enebolig med garasjeplassering Gnr/bnr 89/160 - Almemoen 71 

 

18/1439 19.04.2018 DS  131/18 R/TEK/NILILY GNR 4/1 

Kristin Remme  

Tilbygg på driftsbygning Gnr/bnr 4/1 - Osloveien 161 

 

18/1437 23.04.2018 DS  141/18 R/TEK/ANEWEB GNR 251/177 

Morten Lien  

Tilbygg Gnr/bnr 251/177 - Steinrøysveien 5 

 

18/1421 25.04.2018 DS  144/18 R/TEK/INGRIS GNR 144/37 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 144/37 - Strømsoddveien 329 

 

18/1231 25.04.2018 DS  145/18 R/TEK/OLAVA GNR 105/52 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 105/52 - Blåveissvingen 21 

 

18/1370 26.04.2018 DS  147/18 R/TEK/HALA GNR 317/601 

  

Flytting av eksisterende garasje,  bygge ny enebolig - dispensasjon - Gnr/bnr 

317/601 -  Wahlstrømsgate 10 

 

18/1141 27.04.2018 DS  148/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/452, 318/522 

  

Riving av deler av næringsbygg Gnr/bnr 318/452, 318/522 - Arnemannsveien 7 

 

18/1561 27.04.2018 DS  149/18 R/TEK/OLAVA GNR 38/222 

Block Watne AS  

Arealoverføring Gnr/bnr 38/222 til 38/226 
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18/1547 27.04.2018 DS  150/18 R/TEK/AEMYH GNR 244/80 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 244/80 - Hovinveien 12 

 

18/1261 27.04.2018 DS  151/18 R/TEK/KNUKOL GNR 50/131 

Araz Ahmed Mohammed  

Garasje og bruksendring Gnr/bnr 50/131 - Ludvig Grønvoldsvei 52 

 

18/1141 30.04.2018 DS  152/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/452, 318/522 

  

Riving av deler av næringsbygg Gnr/bnr 318/452, 318/522 - Arnemannsveien 7 

 

17/5022 02.05.2018 DS  153/18 R/TEK/KARGRA GNR 57/97 

Stein Killen Larsen  

Endring fra enebolig til enebolig med bileilighet Gnr/bnr 57/97 - Frøyas vei 8 

 

18/1239 02.05.2018 DS  154/18 R/TEK/BERLE GNR 276/89 

Rune Midtlie  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 276/89 - Somdalen 

 

18/1647 02.05.2018 DS  155/18 R/TEK/INGRIS GNR 257/3 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 257/3 - Bergheimveien 22 

 

18/1430 02.05.2018 DS  156/18 R/TEK/AEMYH GNR 89/246 

May-Helen Thomesen Edvardsen  

Tilbygg Gnr/bnr 89/246 - Almebakken 83 

 

18/856 07.05.2018 DS  157/18 R/TEK/HALA GNR 80/118 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 80/118 - Muggerudbakken 7 

 

18/1631 07.05.2018 DS  158/18 R/TEK/HALA GNR 244/456 

  

Tomannsbolig, garasje og støttemur Gnr/bnr 244/456 - Nedre fegrihellinga 6 

 

18/1645 07.05.2018 DS  159/18 R/TEK/AEMYH GNR 1/55, 39/2 

  

Nytt vann og avløpsanlegg Gnr/bnr 1/55, 39/2 - Framdal ved Steinsfjorden til 

Hønenkrysset 
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18/1635 07.05.2018 DS  160/18 R/TEK/HALA GNR 244/457 

  

Nytt bygg, garasje og støttemurer Gnr/bnr 244/457 - Nedre Fegrihellinga 8 

 

18/1500 07.05.2018 DS  161/18 R/TEK/BERLE GNR 139/32 

John Solberg  

Garasje Gnr/bnr 139/32 - Strandvelta 15 

 

18/1483 08.05.2018 DS  162/18 R/TEK/NILILY GNR 148/1 

COWI AS Avd Hønefoss  

Igangsettingstillatelse Gnr/bnr 148/1 - Permobakken 

 

17/1861 08.05.2018 DS  163/18 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

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

 

18/1536 08.05.2018 DS  164/18 R/TEK/BERLE GNR 169/7 

Anders Haukedalen Saltnes  

Bygging av redskapshus Gnr/bnr 169/7 - Tranbyveien 135 

 

18/1508 09.05.2018 DS  165/18 R/TEK/ANEWEB GNR 94/6 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 94/6 

 

18/1660 14.05.2018 DS  166/18 R/TEK/HALA GNR 38/187 

  

Bygging av rekkegarasje Gnr/bnr 38/187 - Konglefaret 31-35 

 

18/1611 14.05.2018 DS  167/18 R/TEK/BERLE GNR 244/75 

Kenneth Gerber Myhre  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 244/75 - Vikersundveien 198 

 

18/1705 14.05.2018 DS  168/18 R/TEK/KARGRA GNR 171/6, 171/15 

  

Tilbygg på enebolig Gnr/bnr 171/6, 171/15 - Tranbyveien 219 

 

18/1681 15.05.2018 DS  169/18 R/TEK/HALA GNR 274/360 

  

Enebolig og garasje Gnr/bnr 274/360 - Hafnorveien 
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18/1548 15.05.2018 DS  170/18 R/TEK/AEMYH GNR 297/29 

  

Tilbygg Gnr/bnr 297/29 - Tosseviksetermyrene 49 

 

18/1615 15.05.2018 DS  171/18 R/TEK/BERLE GNR 86/296 

Marija Joveska  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 86/296 - Rabbaveien 38 C 

 

18/619 15.05.2018 DS  172/18 R/TEK/ANEWEB GNR 302/1 

  

Molo Gnr/bnr 302/1 

 

18/1620 15.05.2018 DS  173/18 R/TEK/BERLE GNR 309/8 

Jonn Rune Holmen  

Bygging av redskapshus/garasje Gnr/bnr 309/8 - Hedalsveien 188 

 

18/1704 16.05.2018 DS  175/18 R/TEK/BERLE GNR 55/54 

  

Tillbygg Gnr/bnr 55/54 - Tors vei 1 

 

18/1389 18.05.2018 DS  177/18 R/TEK/BOLA GNR 317/298 

  

Særskilt brannobjekt - Gledeshuset  

 

18/1786 22.05.2018 DS  178/18 R/TEK/AEMYH GNR 261/39 

  

Installering av pipe Gnr/bnr 261/39 - Tyribo Oase 

 

18/1803 22.05.2018 DS  179/18 R/TEK/BERLE GNR 12/14 

Kenneth Enger  

Rive uthus og bygge garasje Gnr/bnr 12/14 - Gunnerengveien 66 

 

17/1020 22.05.2018 DS  180/18 R/TEK/AEMYH GNR 95/164 

  

Ombygging og påbygg Gnr/bnr 95/164 - Livveien 15 

 

14/407 24.05.2018 DS  181/18 R/TEK/HALA GNR 318/496 

  

Bygging av Hønefoss kirke Gnr/bnr 318/496 - Kirkegata 12 

 

18/1993 24.05.2018 DS  184/18 R/TEK/OLAVA GNR 94/55 
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Deling av eiendom Gnr/bnr 94/55 
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Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/1284 12.04.2018 DS  117/18 R/TEK/AEMYH GNR 89/160 

  

Enebolig med garasjeplassering Gnr/bnr 89/160 - Almemoen 71 

 

18/1439 19.04.2018 DS  131/18 R/TEK/NILILY GNR 4/1 

Kristin Remme  

Tilbygg på driftsbygning Gnr/bnr 4/1 - Osloveien 161 

 

18/1437 23.04.2018 DS  141/18 R/TEK/ANEWEB GNR 251/177 

Morten Lien  

Tilbygg Gnr/bnr 251/177 - Steinrøysveien 5 

 

18/1421 25.04.2018 DS  144/18 R/TEK/INGRIS GNR 144/37 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 144/37 - Strømsoddveien 329 

 

18/1231 25.04.2018 DS  145/18 R/TEK/OLAVA GNR 105/52 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 105/52 - Blåveissvingen 21 

 

18/1370 26.04.2018 DS  147/18 R/TEK/HALA GNR 317/601 

  

Flytting av eksisterende garasje,  bygge ny enebolig - dispensasjon - Gnr/bnr 

317/601 -  Wahlstrømsgate 10 

 

18/1141 27.04.2018 DS  148/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/452, 318/522 

  

Riving av deler av næringsbygg Gnr/bnr 318/452, 318/522 - Arnemannsveien 7 

 

18/1561 27.04.2018 DS  149/18 R/TEK/OLAVA GNR 38/222 

Block Watne AS  

Arealoverføring Gnr/bnr 38/222 til 38/226 
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18/1547 27.04.2018 DS  150/18 R/TEK/AEMYH GNR 244/80 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 244/80 - Hovinveien 12 

 

18/1261 27.04.2018 DS  151/18 R/TEK/KNUKOL GNR 50/131 

Araz Ahmed Mohammed  

Garasje og bruksendring Gnr/bnr 50/131 - Ludvig Grønvoldsvei 52 

 

18/1141 30.04.2018 DS  152/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/452, 318/522 

  

Riving av deler av næringsbygg Gnr/bnr 318/452, 318/522 - Arnemannsveien 7 

 

17/5022 02.05.2018 DS  153/18 R/TEK/KARGRA GNR 57/97 

Stein Killen Larsen  

Endring fra enebolig til enebolig med bileilighet Gnr/bnr 57/97 - Frøyas vei 8 

 

18/1239 02.05.2018 DS  154/18 R/TEK/BERLE GNR 276/89 

Rune Midtlie  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 276/89 - Somdalen 

 

18/1647 02.05.2018 DS  155/18 R/TEK/INGRIS GNR 257/3 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 257/3 - Bergheimveien 22 

 

18/1430 02.05.2018 DS  156/18 R/TEK/AEMYH GNR 89/246 

May-Helen Thomesen Edvardsen  

Tilbygg Gnr/bnr 89/246 - Almebakken 83 

 

18/856 07.05.2018 DS  157/18 R/TEK/HALA GNR 80/118 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 80/118 - Muggerudbakken 7 

 

18/1631 07.05.2018 DS  158/18 R/TEK/HALA GNR 244/456 

  

Tomannsbolig, garasje og støttemur Gnr/bnr 244/456 - Nedre fegrihellinga 6 

 

18/1645 07.05.2018 DS  159/18 R/TEK/AEMYH GNR 1/55, 39/2 

  

Nytt vann og avløpsanlegg Gnr/bnr 1/55, 39/2 - Framdal ved Steinsfjorden til 

Hønenkrysset 
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18/1635 07.05.2018 DS  160/18 R/TEK/HALA GNR 244/457 

  

Nytt bygg, garasje og støttemurer Gnr/bnr 244/457 - Nedre Fegrihellinga 8 

 

18/1500 07.05.2018 DS  161/18 R/TEK/BERLE GNR 139/32 

John Solberg  

Garasje Gnr/bnr 139/32 - Strandvelta 15 

 

18/1483 08.05.2018 DS  162/18 R/TEK/NILILY GNR 148/1 

COWI AS Avd Hønefoss  

Igangsettingstillatelse Gnr/bnr 148/1 - Permobakken 

 

17/1861 08.05.2018 DS  163/18 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

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

 

18/1536 08.05.2018 DS  164/18 R/TEK/BERLE GNR 169/7 

Anders Haukedalen Saltnes  

Bygging av redskapshus Gnr/bnr 169/7 - Tranbyveien 135 

 

18/1508 09.05.2018 DS  165/18 R/TEK/ANEWEB GNR 94/6 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 94/6 

 

18/1660 14.05.2018 DS  166/18 R/TEK/HALA GNR 38/187 

  

Bygging av rekkegarasje Gnr/bnr 38/187 - Konglefaret 31-35 

 

18/1611 14.05.2018 DS  167/18 R/TEK/BERLE GNR 244/75 

Kenneth Gerber Myhre  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 244/75 - Vikersundveien 198 

 

18/1705 14.05.2018 DS  168/18 R/TEK/KARGRA GNR 171/6, 171/15 

  

Tilbygg på enebolig Gnr/bnr 171/6, 171/15 - Tranbyveien 219 

 

18/1681 15.05.2018 DS  169/18 R/TEK/HALA GNR 274/360 

  

Enebolig og garasje Gnr/bnr 274/360 - Hafnorveien 
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18/1548 15.05.2018 DS  170/18 R/TEK/AEMYH GNR 297/29 

  

Tilbygg Gnr/bnr 297/29 - Tosseviksetermyrene 49 

 

18/1615 15.05.2018 DS  171/18 R/TEK/BERLE GNR 86/296 

Marija Joveska  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 86/296 - Rabbaveien 38 C 

 

18/619 15.05.2018 DS  172/18 R/TEK/ANEWEB GNR 302/1 

  

Molo Gnr/bnr 302/1 

 

18/1620 15.05.2018 DS  173/18 R/TEK/BERLE GNR 309/8 

Jonn Rune Holmen  

Bygging av redskapshus/garasje Gnr/bnr 309/8 - Hedalsveien 188 

 

18/1704 16.05.2018 DS  175/18 R/TEK/BERLE GNR 55/54 

  

Tillbygg Gnr/bnr 55/54 - Tors vei 1 

 

18/1389 18.05.2018 DS  177/18 R/TEK/BOLA GNR 317/298 

  

Særskilt brannobjekt - Gledeshuset  

 

18/1786 22.05.2018 DS  178/18 R/TEK/AEMYH GNR 261/39 

  

Installering av pipe Gnr/bnr 261/39 - Tyribo Oase 

 

18/1803 22.05.2018 DS  179/18 R/TEK/BERLE GNR 12/14 

Kenneth Enger  

Rive uthus og bygge garasje Gnr/bnr 12/14 - Gunnerengveien 66 

 

17/1020 22.05.2018 DS  180/18 R/TEK/AEMYH GNR 95/164 

  

Ombygging og påbygg Gnr/bnr 95/164 - Livveien 15 

 

14/407 24.05.2018 DS  181/18 R/TEK/HALA GNR 318/496 

  

Bygging av Hønefoss kirke Gnr/bnr 318/496 - Kirkegata 12 

 

18/1993 24.05.2018 DS  184/18 R/TEK/OLAVA GNR 94/55 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 94/55 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 – kommunestrategi og plan 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/8783-29   Arkiv: PLN 420  

 

 

420 detaljregulering for kvartal 46 - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling 

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18 «planer som er igangsatt, som ikke vil ha 

påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk behandling». Avgjørelsen om hva som 

påvirker planen kan ikke tas av administrasjonen, men bør opp til politisk behandling. Derfor 

saksbehandles Kvartal 46 som første plan etter dette vedtaket ble fattet. Rådmannen mener at 

videre planlegging av kvartal 46 vil ha stor påvirkning på byplanen og legge føringer for den 

som vil kunne være uheldige i den videre utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens 

forslag til vedtak at Kvartal 46 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 46. Dette er: 

 høyde og volum på bygg  

 nedbygging av bakgårder, og andel BYA på egen tomt 

 kvartalsstruktur 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer 

 felles løsninger for parkering 

 Krav til lekeareal på egen tomt 

  

Forhold omkring disse temaene vil skape forventninger hvis denne planen blir lagt på høring og 

presedens dersom den blir vedtatt. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som 

forskjellsbehandling sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 



- 

Hensikten med planen er å detaljregulere Kvartal 46 fra plan 64 Hønefoss sentrum slik at man 

kan realisere sentrumsboliger i tillegg til forretning og kontor i det kvartalet. I planforslaget 

foreslås Stangs gate 7 revet og erstattet med et bygg i 6 etasjer, hvor det er næring i første og 

boliger oppover. Storgata 13 reguleres med mulighet for to nye etasjer til boliger.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for sentrumsutvikling gjennom nybygg for bolig, 

forretning og kontor i Stangs gate 7, og mulighet for påbygg i to etasjer, forbeholdt bolig, i 

Storgata 13. Planen vil bygge opp under mål om fortetting og befolkningsvekst i sentrum og 

nær ny InterCitystasjon.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble vedtatt oppstart av detaljplanen i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

04.04.2016.  

 

Vedtak 20.02.2018 formannskapet 2 for Områderegulering Hønefoss (plan 431) sak 7/18:  

«Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil merknadsbehandlingen 

etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er gjennomført (jf. pbl § 12-8).» 

«Planforslaget (nr. 431) etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn skal være førende 

for alle planforslag innenfor planavgrensningen.» 

 

Vedtak i kommunestyret 08.03.2018 om Områderegulering Hønefoss (plan 431) sak 14/18: 

«Planer som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

 

22. mai skal formannskapet 2 ta stilling til om det skal jobbes videre med vurdering av 

kvartalsstruktur i sentrum av Hønefoss, se sak 20/18. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel hvor det er et mål å legge til rette for 

fortetting i sentrumsnære områder, spesielt Hønefoss, og befolkningsvekst fram mot 2030.  

 

Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, der området er avsatt til 

sentrumsformål. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging legger føringer 

om at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder og redusere transportbehovet. Planen anses å være i tråd med en kompakt 

byutvikling nært gang – sykkel- og kollektivløsning. 

 

Det er usikkert om kvartal 46 vil påvirke Områderegulering Hønefoss. Det er flere prinsipper i 

denne planen som bør avklares i overordnet plan.  Disse er listet opp både i sammedraget og i 

rådmannens vurdering.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Det er tre bygårdsbygg i kvartalet i dag. Stangs gate 7, med dyrebutikk og klesbutikk, og to 

større betongbygg; Storgata 11 og Storgata 13, der det er forskjellig type forretninger og 



- 

kontorer. Byggene er av ulik høyde, fra to og en halv etasje i Stangs gate 7 til fire etasjer i 

Storgata 11 og 13. I bakgården er det i dag parkeringsplasser. Det finnes ikke noe grøntareal 

eller uteoppholdsareal innenfor planområdet. Storgata 11 er vurdert til å ha høy verneverdi i 

kulturminneregistreringen for Hønefoss sentrum. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Mjøsplan AS, ved Ida Marie Weigård 14.05.2018.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse med vedlegg 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Lafton Eiendom AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum fra 18.12.1975. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til forretning. Det er ikke oppgitt 

utnyttelsesgrad i denne planen, men byggegrenser begrenser mulighetene for hvor stort 

fotavtrykk byggene kan ha.   

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr  

318/54 – Lafton Eiendom AS 

318/71, 318/74 – Storgata 11/13 AS 

1035/1 (veiareal) – Statens vegvesen 

3000/1 (veiareal) – Ringerike kommune 

 

Uttalelser til planoppstart 

Oppstart ble varslet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 til berørte parter i brev 

29.04.2016 og kunngjort i Ringerikes Blad 23.04.2016, samt på kommunens nettsider. Det 

kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i eget vedlegg.  

 

Juridiske forhold  

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

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

for miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 



- 

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

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielle avklaringer som denne planen trenger bør tas i plan 431 områderegulering 

Hønefoss. Deretter kan planleggingen av dette sentrale kvartalet fortsette.  

 

Rådmannens vurdering 
Byplanen må legge føringer for de viktige kvartalene i sentrum av Hønefoss. Rådmannen 

mener at videre planlegging av kvartal 46 vil ha stor påvirkning på byplanen og legge føringer 

for den som vil kunne være uheldige i den videre utviklingen av Hønefoss. Derfor er 

rådmannens forslag til vedtak at Kvartal 46 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 46. Dette er: 

 høyde og volum på bygg  

 nedbygging av bakgårder, og andel BYA på egen tomt 

 kvartalsstruktur 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer 

 felles løsninger for parkering 

 Krav til lekeareal på egen tomt 

  

Forhold omkring disse temaene vil skape forventninger hvis denne planen blir lagt på høring og 

presedens dersom den blir vedtatt. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som 

forskjellsbehandling sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 

 

Alternativt vedtak 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan: 0605_ 64 Hønefoss 

sentrum, vedtatt 20.12.1976, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_420 

Kvartal 46. 

 

4. I det videre arbeidet må temaene høyde og volum, kvartalsstruktur og sol skygge i 

Fengselsparken og på egne uteoppholdsarealer vurderes nærmere.  

 

Ved alternativt vedtak er det viktig å få nødvendige prinsippielle avklaringer for å muliggjøre 

videre arbeid med planen. 

 

Byggeplanene 

Området har fra før en blanding av handel og kontor. Valg av boligtype, med leiligheter i ulike 

størrelser, passer bra inn i et sentrumsområde. Rådmannen er i tvil om det er rett etasjeantall. 
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Det er ikke lagt til rette for lekeplass innenfor planområdet, verken for små eller større barn. 

Det ble i oppstartsmøtet påpekt fra kommunens side at dersom leke- og uteoppholdsareal skal 

være på tak er det viktig at konstruksjonen er slik at tilstrekkelig jordmengder kan brukes, slik 

at uteoppholdsarealet får god kvalitet med mulighet for busker og trær, og annen vegetasjon. 

Dette er ikke nevnt videre i planbeskrivelsen. Det legges opp til parkeringskjeller for nye 

Stangs gate 7, men videreføring av flateparkering for Storgata 13. Det er usikkert om 

uteoppholdsareal på nordvendt tak er en god nok løsning.  

 

Rådmannen mener det er viktig å ta stilling til leilighetstype. I forslaget er det ikke lagt opp til 

gjennomgående leiligheter. Dette medfører at leiligheter som ikke er på hjørnet av bygg, kun 

vil få lys fra én side. Samtidig vil man få innvendig gang og slippe svalgangsløsninger ved å 

ikke ha gjennomgående leiligheter. 

 

Ved innspill til oppstarten av planarbeidet ble det bant annet trukket fram tilpassing til 

omkringliggende bebyggelse med tanke på volum og utforming. Det er positivt at planen 

ønsker å innrette seg til omkringliggende omgivelser. Dette ser man blant annet ved avkutting 

av hjørnet på nytt bygg i Stangs gate 7, slik at det står i stil med de andre byggene (og gjerdet 

til fengselshagen) i veikrysset. Derimot er volumet større enn det man er vant til i sentrum av 

Hønefoss. Fortetting vil føre til økte volumer i Hønefoss og det er derfor viktig å vurdere 

kvaliteten på det. 

 

Det bør også diskuteres hvordan planforslaget tilpasser seg Hønefoss sentrum. Med bruk av lys 

teglstein, noe tre og glass.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av eget vedlegg. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Lekeplasser 

Det er ikke planlagt område for lekeplass innenfor plangrensa. I tettbygd strøk må man finne 

felles løsninger for blant annet lekeareal for å utnytte arealene på en best mulig måte. Dette er 

noe rådmannen tenker områderegulering Hønefoss kan være med å løse. Det er uheldig å vedta 

planer innenfor planområdet til områdereguleringen som ikke imøtekommer krav om 

lekeplasser, nettopp fordi disse løsningene ikke er landet ennå. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønefoss sentrum som vil kunne gi arbeidsplasser og 

sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

fortetting og transformasjon i Hønefoss. Allikevel er det mange temaer som ikke er avklart, 

men som må avklares i den nye byplanen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget avventer føringer 

som blir gitt i plan 431 områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 



- 

14/18. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Oversiktskart 

Plankart  Detaljregulering Stangsgt(A3-L M500) 27.04.2018 

Bestemmelser 27.04.18. 

Planbeskrivelse 03.05.18 

Plantegning - Solskjema sommersolverv 

Plantegning - Solskjema vår høstjevndøgn 

Plantegning solskjema sommersolverv  0 - alternativ 

Plantegning Solskjema vår høstjevndøgn 0 - alternativ 

ROS Analyseskjema - Radon 

Støyrapport -Revidert A 

Trafikkanalyse 22.04.18 

Arkitektonisk beskrivelse Stangs gate 7 - Februar 2018 

ROS-analyse 

Meldingstekst.html 

Meldingstekst.html 

Meldingstekst.html 

Kvartal 46 - gnr 318 bnr 54 m. fl. - Hønefoss - Ringerike kommune - detaljregulering - varsel 

om oppstart - uttalelse om kulturminner 

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for kvartal 46 

16_66880-2Uttale til melding om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for Kvartal 46 i 

Ringerike kommune 

Vurdering av uttalelser – 420 Kvartal 46 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_420 Detaljregulering for  

KVARTAL 46  
 

Utarbeidet av Mjøsplan AS 

Sist revidert 27.04.18 

 

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 

2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

2. gangsbehandling i formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtak i kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 

planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

           

1. Bebyggelse og anlegg,   

Forretning/kontor/tjenesteyting               BKB  

Bolig/forretning/kontor                BKB  

Renovasjonsanlegg     BRE 

Kontor       BK 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

Kjøreveg       SKV 

Fortau       SF 

Parkeringsplasser     SPP 

 

3. Hensynssone 

        Bevaring kulturmiljø     H570  

 

4. Juridiske punkt og linjer 

        Regulert fotgjengerfelt      

        Regulert parkeringsfelt      

        Bebyggelse som forutsettes fjernet    

        Avkjørsler 
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FORMÅLSBESTEMMELSER 

DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 
 

§ 0. Fellesbestemmelser 
 

§ 0.1 Støy (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 

 

1. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk skal ha grenseverdier for støy iht. T-

1442/2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging. 

2. Prosjekterte støytiltak i henhold til støyrapport, samt dokumentasjon som viser at 

grenseverdiene er ivaretatt, skal vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse 

skal støytiltak være utført.  

 

§ 0.2 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 

 

Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg kan benyttes på like vilkår 

av så mange som mulig.  

 

Parkeringsplass som er dimensjonert for bevegelseshemmede skal opparbeides slik at helning er 

iht. forskrift om universell utforming.  

 

Fortau skal ha et tverrfall på maksimalt 2% og skal opparbeides med terskelfrie overganger.  

 

§ 0.3 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme 

automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved 

fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd. 

 

§ 0.4 Radon (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 

Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i 

samtlige boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser 

av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig. 

 

§ 0.5 Oppvarming 

Bygg innenfor planområdet skal knytte seg på fjernvarme.  

 

§ 0.6 Overvann 

Håndtering av overvann skal løses på egen grunn.  

 

 

§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – Bolig/forretning/kontor, BKB1   

 

1. Arealbruk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Område BKB1 er regulert til bolig/forretning/kontor.  
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Det tillates ikke bolig i byggets 1. etasje. 

 

Det skal ikke etableres forretningsvirksomhet som er spesielt trafikkskapende.  

   

       

2. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Maks tillat utnytting er %BYA = 100% og BRA = 4800 m2. 
 

 

3. Byggehøyde (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Maksimalt tillatte gesimshøyde er opp til kote +100,0 og maksimalt 6 etasjer.   
 

Ventilasjonsanlegg o.l. kan være 3 m høyere enn gesimshøyde dersom det er trukket 3 m inn 

fra veggliv i øverste etasje og gis en matt, kamuflerende overflate. Mindre avvik kan tillates for 

heissjakter, trappehus, pipe o.l.  

 

 

4. Byggets utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Bygninger skal utformes slik at bygninger framstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk.  

 

Bebyggelsen skal ha fasadeuttrykk i harmoni med omkringliggende bygg rundt Fengselsparken 

i Hønefoss. 
 

Adkomst til leilighetene i BKB1 skal ikke skje via SKV2, så bygget må utformes slik at 

innganger er fra Norderhovsgata eller Stangs gate, og innkjøring til parkeringskjeller er fra 

Norderhovsgata.  
 

 

5. Parkering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 

 

Overflateparkering inngår i BYA. Parkeringsdekningen skal være etter kommunal vedtekt.  

 

Parkering kan anlegges i parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan. Parkering 

tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.    

 

Antall sykkelparkering skal være iht. kommunens parkeringsforskrift, to (2) plasser per 

boenhet. Sykkelparkering skal være i bod i kjelleretasjen.  
 

 

6. Lekeareal/uteoppholdsareal (jf. pbl § 12-7 pkt. 1) 

 

Det skal etableres lekeareal og uteoppholdsareal som er felles på tak på bygg innenfor felt 

BKB1.  
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§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – Forretning/kontor/tjenesteyting, BKB2 

1. Arealbruk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Område BKB2 er regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. 

        

2. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Maks tillat utnytting er %BYA = 100% og maks. BRA = 8200 m2.  

 

3. Byggehøyde (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Maksimalt tillatte gesimshøyde er opp til kote +101,0, med flatt tak og maksimalt 6 etasjer. 
 

Ventilasjonsanlegg o.l. kan være 3 m høyere enn gesimshøyde dersom det er trukket 3 m inn 

fra veggliv i øverste etasje og gis en matt, kamuflerende overflate. Mindre avvik kan tillates for 

heissjakter, trappehus, pipe o.l.  
 

4. Byggets utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Bygninger skal utformes slik at bygninger framstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk. 

Påbygg på eksisterende bygg skal ha estetisk utforming som harmonerer med resten av bygget. 
 

 

5. Parkering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 

 

Overflateparkering inngår i BYA. Parkeringsdekningen skal være etter kommunal vedtekt.  

 

Parkering skal anlegges i parkeringskjeller i underetasje på bygg. Parkering tilpasset 

bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.   
 

 

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – Kontor, BK1, 
 

1. Arealbruk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Område BK er regulert til kontor. 

        

2. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Maks tillat utnytting er %BYA = 100% og maks. BRA = 3000 m2. 

 

3. Byggehøyde (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Maksimalt tillatte gesimshøyde er opp til kote +100,0 og maksimalt 5 etasjer. 
 

 

§ 1.4 Bebyggelse og anlegg – Renovasjonsanlegg, BRE  
 

Det skal settes av plass til renovasjonsanlegg i henhold til plankartet. Det må sikres enkel 

adkomst for renovasjonsbil til renovasjonsanlegget.  
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§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale 

standard. 

 

§ 2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Parkeringsplasser, SPP 

 

Parkeringsplassene på bakkenivå skal opparbeides i henhold til plankart. Én parkeringsplass 

skal dimensjoneres for HC-parkering.  

 

§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Fortau, SF 

 

Fortau skal være opphøyd eller med sterk kontrast mot kjøreveg og med universell utforming 

mot fotgjengeroverganger.  

 

 

§ 3. Hensynssoner 

 
Hensynssone – Bevaring kulturmiljø, H570 (jf. pbl. § 12-7, pkt. 6) 

 

Det er ikke tillatt å rive bygningen som markert med svært høy verneverdi innenfor 

hensynssonen med mindre forfall/skader er dokumentert i et slikt omfang at bygningen må 

regnes som tapt. Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse utarbeidet av antikvarisk 

sakkyndig må legges ved rivesøknad. 

 

Ved planlagt fasadeendring på bygninger markert med svært høy verneverdi skal 

originale/eldre bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke bevares så langt 

det lar seg gjøre. Dersom eldre bygningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages eksakte kopier 

av bygningsdelene som skiftes ut. 

 

Tilbygg og nybygg skal tilpasses eksisterende kulturmiljø og det arkitektoniske hoveduttrykk 

miljøet har. Dette gjelder volum, form, fasadeutforming og materialbruk. Detaljering av fasade 

bør utføres slik at det framgår at bygningen er ny. Planlagt nybygg/tilbygg skal også tilpasses 

bebyggelsesstrukturen i området. 

 

Før planlagte fasadeendringer, tilbygg og nybygg innenfor hensynssonen godkjennes, skal 

kommunen innhente uttalelse fra regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunen. Buskerud 

fylkeskommune skal også ha tilsendt kopi av vedtak i saker fylkeskommunen har 

uttalt seg til. 

 

 

 

 

 



6 av 6 

 

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

 

§ 5. Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
 

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende 

forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter. 

 

Det må tinglyses rett til adkomst til økonomiinngang (varelevering) og avfallsstasjon for BKB1 

på Storgaten 13 sin grunn. Kompensasjon for tapte parkeringsplasser på Storgaten 13 skal 

også reguleres i egen tinglyste avtale. Før igangsettingstillatelse gis, skal tinglysningene kunne 

dokumenteres. 

 

Før det gis brukstillatelse i området skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres for boliger 

iht. T-1442/2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging. 

 

Før det gis brukstillatelse skal støytiltak i henhold til støyrapport for ny bebyggelse være utført.  

 

Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau og fotgjengerfelt skal være 

ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for boligene. 
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1. Sammendrag 
 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,  

jf. pbl § 4-2, første ledd.  

 

Denne planen har bakgrunn i et ønske om å kunne fortette et kvartal i Hønefoss sentrum med 

bolig i tillegg til forretning. I dagens situasjon er kvartalet brukt til forretning og kontor. 

Området er i kommuneplanens arealdel satt av til sentrumsformål, og er regulert i 

reguleringsplan for Hønefoss sentrum til forretning. Kommunen stod for kunngjøring og 

varsel om oppstart av planarbeidet. Viktige tema i reguleringsplanprosessen har vært trafikale 

forhold og trafikkstøy, sol/skygge, da spesielt med tanke på solforholdene i fengselsparken, 

estetiske kvaliteter og kulturminner og kulturmiljø. Vedlagt følger trafikkanalyse, støyrapport 

og sol/skyggeanalyse. 

 

2. Bakgrunn 
 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å regulere kvartalet til boligformål og kontor i tillegg til 

forretning som er dagens regulerte arealformål.  

 

Planen skal vurdere og belyse konsekvenser i tema som støy, trafikkforhold, 

estetikk, universell utforming, sol/skygge-forhold og parkeringsløsninger. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller: Lafton Eiendom AS 

 

Plankonsulent: Mjøsplan AS har overtatt som plankonsulent etter Sivilingeniør Bjørn Leifsen 

som tok seg av oppstartsfasen av prosjektet.  

Mjøsplan AS, Kastbakkvegen 11, postboks 6, 2391 Moelv, tlf: 62365298, v/Ida Marie 

Weigård. 

 

Grunneiere: 

318/54 – Lafton Eiendom AS 

318/71, 318/74 – Storgaten 11/13 AS 

Tilliggende veiareal gbnr. 1035/1 (Statens vegvesen) og gbnr. 3000/1 (Ringerike kommune). 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Anbefaling om oppstart av planarbeidet ble vedtatt i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 04.04.2016, sak 40/16.  

 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Det foreligger foreløpig ingen utbyggingsavtaler. 
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2.5 Krav om konsekvensutredning?  

Planen er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning (ref. oppstartsmøte).  

 

3. Planprosessen 
 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 

Oppstart av planarbeidet ble vedtatt 4. april 2016. Merknader kom fra: Statens vegvesen, 

Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Anders Berg Eiendom AS v/Egil 

Berg, Ringerike Brann- og redningstjeneste og Elling Elsrud. Merknadene er gjengitt og 

vurdert i kap. 8.  

 

 

4. Planstatus og rammebetingelser 
 

4.1 Overordnede planer 

 

Fylkeskommunale planer: 

«Regional planstrategi i Buskerud 2013-2016». I kap. 5 beskrives en areal- og 

transportstrategi hvor hensikten er at kommunene knytter trafikknutepunkter opp til aktuelle 

boligområder, og gjør overgang fra privatbil til kollektivtrafikk mest mulig tilgjengelig. 

Planen vurderes å ikke være i konflikt med regionale planer. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: 

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

utviklingen i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert 

transportbehov og mindre klimagassutslipp. Planarbeidet skal også gjøre rede for om det er 

aktuelt å koble seg på fjernvarmeanlegget. Planen vurderes å ikke være i konflikt med 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Kommuneplanens arealdel, evt. kommunedelplan: 

Planområdet er avsatt til senterformål i kommuneplanen.  

 

4.2 Gjeldende reguleringsplan 

I dag er området regulert i reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum, vedtatt 18.12.75. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til forretning/kontor. I bestemmelsene (§ 4) 

presiseres det at boliger er tillatt innenfor formålet. 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i kvartalet mellom Stangs gate, Storgata, Bloms gate og Norderhovsgata i 

Hønefoss sentrum. Totalt areal på planområdet er ca. 5,3 daa.  

 

5.2 Eksisterende bygg og arealbruk 

Det er tre bygårdsbygg i kvartalet i dag. Stangs gate 7 (figur 3) med dyrebutikk og klesbutikk, 

og to større betongbygg; Storgata 11 (figur 2) og Storgata 13 (figur 4) der det er forskjellig 

type forretninger og kontorer. Byggene er av ulik høyde, fra to og en halv etasje i Stangs gate 

7 til fire etasjer, pluss takoppbygg i Storgata 11 og 13 (figur 5). I bakgården er det i dag 

parkeringsplasser. Det finnes ikke noe grøntareal eller uteoppholdsareal innenfor 

planområdet.  

 
Figur 2: Storgt. 11 sett fra hjørnet mellom Storgata og Stangs gate (hentet fra maps.google.com) 

 

 

 

Figur 3: Stangs gate 7 sett fra hjørnet mellom Stangs gate og Norderhovsgate (hentet fra maps.google.com) 
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5.3 Landskap og klima 

 

Planområdet er relativt flatt. Området er bebygd fra før og bakgården består i hovedsak av 

parkering. Solforholdene på området er relativt gode siden planområdet har kvartalsstruktur 

som gjør at det er åpent på begge sider av byggene. Solforholdene i fengselsparken som ligger 

nord for planområdet blir påvirket av bebyggelsen rundt, og fengselsparken er et viktig 

hensyn i planarbeidet.  

 

Figur 4: Storgata 13 sett fra hjørnet mellom Norderhovsgate og Bloms gate (hentet fra maps.google.com) 

Figur 5: Skråfoto over området sett fra sør hvor en tydeligere kan se de øverste 

etasjene på byggene (hentet fra kartsøk på 1881.no).  
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Hønefoss ligger relativt lavt i landet. Lokalklimaet er typisk innlandsklima og er heller ikke 

spesielt vindutsatt.  

 

«I Buskerud er det store kontraster i klima fra områdene nær Oslofjorden og til indre og 

høyereliggende strøk. I lavtliggende områder nær Oslofjorden er årsmiddeltemperaturen ca. 

6 °C, mens den i nordvestlige høyfjellsområder er lavere enn -4 °C. Indre dalstrøk har lave 

vintertemperaturer; ved Nesbyen er det målt -38 °C. Sommerstid kan det bli over 30 °C både 

ved kysten og i indre dalstrøk. Således er den høyeste temperaturen i Norge på 35,6 °C målt 

på Nesbyen 20. juni 1970. Årsnedbøren er lavere enn 700 mm både på Ringerike og i enkelte 

indre dalstrøk, mens den i fjellstrøkene i nordvest er på over 1500 mm. Det forventes ikke at 

det storstilte temperatur- og nedbørsmønsteret vil endre seg vesentlig. Det beregnes at 

årstemperaturen i Buskerud fra 1971-2000 til 2071-2100 vil øke med ca. 4 °C; med størst 

økning om vinteren og minst om sommeren. Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 15 %.  

Dager med mye nedbør kommer litt hyppigere, og med økt nedbørintensitet. For vind viser 

beregningene små endringer, men usikkerheten er stor.» Fra Klimaprofil Buskerud 

https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-

buskerud/_attachment/12029?_ts=15dcb13f302  

 

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert noen automatisk 

fredete kulturminner innenfor planen, og 

siden kvartalet er bebygd i nyere tid er 

sannsynligheten liten for at det er noe som 

ligger uoppdaget.  

 

Av nyere tids kulturminner er Storgata 11 

vurdert til å ha høy verneverdi i 

kulturminneregistreringen for Hønefoss 

sentrum. Bygningen har høy arkitektonisk 

verdi og har i hovedsak alle originale 

bygningsdeler bevart. Storgata 11 ble 

oppført i 1958 og ble tegnet av arkitekt 

Helge Hoel. I 1971 fikk bygningen 

fasadedekor i naturstein utført av Ståle 

Kyllingstad. Stangs gate 7 er vurdert til å 

ha middels verneverdi i den samme 

registreringen. Det har blitt gjort en del 

endringer på bygget i nyere tid. Storgata 

13 er vurdert til å ha lav verneverdi.  

 

Nord for planområdet i Storgata 9 (gnr 

318 bnr 68) ligger Hønefoss 

hjelpefengsel som er fredet etter 

Figur 6: Markering av bygg med verneverdi. Brun sirkel er høy 

verneverdi, gul er middels, rød er fredet (bilde hentet fra Ringerike 

kommunes kartløsning). 
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kulturminneloven (Askeladden-ID 87625). Hønefoss hjelpefengsel består av en sammenbygd 

hovedbygning, cellefløy og et frittliggende uthus og omfatter et helt kvartal i Hønefoss 

sentrum. Husene ble oppført i 1862 og ble tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer. 

 

5.5 Naturverdier 

Da hele planområdet er bebygd er det ingen kjente naturverdier i området.  

 

5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk og uteområder 

Det er ingen uteoppholdsarealer innenfor planområdet i dag. Fengselsparken som ligger nord 

for kvartalet er et viktig rekreasjons- og uteområde for hele Hønefoss sentrum. I tillegg til 

denne parken er det 1 km til Schjongslunden som er dedikert til ulike typer idrettsanlegg og et 

friluftsområde. Søndre park er også et populært uteområde i tilknytning til Hønefoss sentrum. 

Parken ligger ca. 500 meter unna planområdet, og den består av en større vanndam med 

springvann, en friluftsscene og gangveier med sittebenker. Det er også anlagt en treningspark 

(Tuftepark) øst for scenen. Som rekreasjons- og turområde benyttes også Persøya som ligger 

øst i Hønefoss sentrum. 

 

5.7 Trafikkforhold 

Området i dag har innkjøring fra Norderhovsgate. Innkjøringen til Stangs gate 7 er i dag 

veldig smal og trang. Det er parkering på bakkeplan i bakgården, og det er parkeringsplasser 

langs Bloms gate og en innkjøring til parkering for Storgata 13 fra Bloms gate. Planområdet 

ligger sentralt i Hønefoss sentrum og det er kun 800 meter til Hønefoss busstasjon.  

 

Trafikksituasjonen er videre omtalt i vedlagt trafikkanalyse. 

 

5.8 Barns interesser 

Det er ingen lekeplasser eller områder tilpasset barn innenfor planområdet i dag. Da det ikke 

er boliger der, men kontorer og forretninger har det heller ikke vært behov for å ta spesielle 

hensyn til barn og unge innenfor planområdet. Det er lekeplass på Søndre Torv i Hønefoss 

sentrum som ligger 3-4 minutters gange fra planområdet. Det er også lekeplass ved Eikli skole 

som ligger sør for planområdet, på andre siden av Storelva.  
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5.9 Sosial infrastruktur 

 

 

Planområdet ligger i grensen for opptaksområder for grunnskolen. Eikli barneskole er den 

skolen som ligger nærmest kvartalet. Den ligger ca. 600 meter sør for planområdet. Denne 

skolen legges ned i januar 2019 og erstattes av en ny skole i Hønefoss syd, Benterud skole (se 

oransje pil på figur 7). Av ungdomsskoler er det Hov eller Veienmarka skole som ligger i 

nærheten av sentrumsområdet.  De to videregående skolene Hønefoss og Ringerike ligger 

begge i nærhet til planområdet der Ringerike helt klart er nærmest med gåavstand på 2 

minutter. Det er også flere barnehager i området, som en kan se i figur 7.   

 

5.10 Teknisk infrastruktur 

Området er tilknyttet offentlig vann- og avløp og annen teknisk infrastruktur.  

 

5.11 Grunnforhold 

Grunnforholdene anses for å være gode og stabile ifølge NGUs kart.  

 

Figur 7: Kart over skoler og barnehager i området. Planområdet er markert med svart stjerne og 

plasseringen av Benterud skole med oransje pil (kart hentet fra maps.google.com). 
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5.12 Støyforhold 

Området er støyutsatt, da spesielt fra trafikken i Stangs gate og Storgata. Deler av området er 

innenfor gul støysone, som krever at områder med funksjoner som er støysensitive bør ligge 

på skjermet side eller det må iverksettes støydempende tiltak. Det er utarbeidet en egen 

støyvurdering for kvartalet. Oppsummering av denne er videre omtalt i kap. 6.10.   

 

5.13 Luftforurensing 

Området ligger i et sentrumsområde med en del trafikk, og trafikk er den største kilden til 

luftforurensning. Ringerike har ikke egen målestasjon for luftkvalitet. I følge luftkvalitet.info 

kan Ringerike sammenlignes med de forhold som finnes i Lillehammer. Resultatene for 

Lillehammer viser at målingene er under tillatte overskridelser av grenseverdien (grønn 

fargekode) i alle måneder utenom november og desember der tiltaksutredning i kommunen er 

påkrevd. 

 

5.14 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Det er utarbeidet ROS-analyse hvor risiko og sårbarhet for eksisterende situasjon og for 

eventuell fremtidig situasjon er vurdert. Det var kun en hendelse som var vurdert til å ha 

risiko eller sårbarhet, og det var radon. Planområdet ligger innenfor område med høy 

aktsomhetsgrad på radon. Se vedlagt ROS-analyse med tilhørende analyseskjema for radon. 

 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 

 

6.1 Planlagt arealbruk 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting med boliger, kontor, forretning 

og tjenesteyting i området. Eksisterende bygg i Stangs gate 7 rives og erstattes av et nytt bygg 

på 6 etasjer der 1. etasje skal være forretninger og de øvrige etasjene boliger. Adkomst med 

bil til parkeringskjeller vil skje fra Norderhovsgate vest for planområdet. For Storgata 13 vil 

planen åpne opp for at det kan bygges på to etasjer med forretning, kontor eller tjenesteyting.  

 

Parkering skal i hovedsak skje i parkeringskjellere, men det er også noen plasser på 

bakkeplan. Parkeringsplassene på bakkeplan er eksisterende parkeringsplasser tilhørende 

Storgata 13. Parkering for Stangs gate 7 vil være i parkeringskjellere.  

 

Reguleringsformål 

- Bolig/forretning/kontor (BKB) 

- Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB) 

- Kontor (BK) 

-Renovasjonsanlegg (BRE) 

-Kjøreveg (SKV) 

-Fortau (SF) 

-Parkeringsplasser (SPP) 



Detaljregulering for Kvartal 46  

   

 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detaljregulering for Kvartal 46  

   

 12 

 

 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

 

Bolig/kontor/forretning (BKB1) 

Under formål bolig/kontor/forretning kan det oppføres bebyggelse i 6 etasjer med forretning i 

første etasje og bolig i de øvrige etasjene. Forretningene i første etasje bør være 

publikumsrettede forretninger med detaljvarehandel o.l. Det er begrenset med 

parkeringsplasser innenfor planområdet, så spesielt trafikkskapende forretning tillates ikke. 

Planområdets plassering innenfor Hønefoss sentrum og like ved Kuben kjøpesenter gjør det til 

et egnet sted for forretning som baserer seg på gående. 

 

Bebyggelsen innfor formålet skal ha arkitektonisk uttrykk som harmonerer med øvrig 

bebyggelse rundt fengselsparken i Hønefoss sentrum.  

 

Parkeringen til bygget innenfor BKB1 skal være i kjeller. Det kan være en eller to 

kjelleretasjer. Det skal også legges til rette for sykkelparkering og boder i kjelleretasjene.  

Figur 8: Plankart 
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Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB2) 

Formålet kan innbefatte forretninger, tjenesteyting og kontor. Påbygg skal ha arkitektonisk 

uttrykk som harmonerer med eksisterende bygg. Under formålet er det også tillatt med 

parkering i kjelleretasje.  

 

Kontor (BK) 

Formålet kontor er eksisterende formål i bygget. Bygget innenfor formålet er også lagt under 

hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570), og skal derfor bevares slik det er.  

 

Renovasjonsanlegg (BRE) 

Det er avsatt fellesareal for renovasjon for BKB1. 

 

Kjøreveg (SKV1) 

Kjøreveg er eksisterende veger rundt kvartalet og sikrer adkomst til kvartalet.  

 

Kjøreveg (SKV2) 

Formålet er den interne vegen innenfor planområdet. Det er arealet som skal sikre adkomst til 

renovasjonsanlegget, parkeringsplassene (SPP) og for varelevering til BKB1. Dette formålet 

er en del av plassen med et parkeringsdekke med vektbegrensninger. Skilt ved innkjøringen 

angir begrensningen som må følges. 

 

Fortau (SF) 

Formålet fortau er for gående. Disse skal bevares og sikre god tilgjengelighet for myke 

trafikanter.  

 

Parkeringsplasser (SPP) 

Parkeringsplassene (SPP) på bakkenivå er felles for planområdet, og er tenkt som en 

ekstraparkering for forretninger og kontorer i tillegg til parkering i kjelleretasjene.  

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Maksimalt tillatte gesimshøyde for formål BKB1 er opp til kote +100,0, med flatt tak og 

maksimalt 6 etasjer. Maksimalt tillatte gesimshøyde for formål BKB2 er opp til kote +101,0, 

med flatt tak og maksimalt 6 etasjer (se figur 9). De to øverste etasjene i både BKB1 og 

BKB2 er inntrukket fra veggliv mot omgivelsene. Dette gjør at byggene virker mindre 

ruvende i forhold til omkringliggende bebyggelse og gir bedre solforhold for utearealene på 

tak, og for omkringliggende arealer, da spesielt fengselsparken. BKB1 er også utformet med 

et avkappet hjørne mellom Stangs gate og Norderhovsgate. Dette er for å videreføre den 

strukturen kvartalet har i dag, og det vil gi bedre plass til myke trafikanter på fortauet ved 

hjørnet.  
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Figur 9: Oversiktssnitt av forslag til utforming av Stangs gate 7 til venstre og Storgata 13 til høyre. Hvert av byggene i snitt er 

vist nærmere i figur 10 og 11.  

Figur 10: Snitt av forslag til utforming av Stangs gate 7, sett fra vest. Jevnt stiplet linje viser høyden til Storgata 11 

(skogeierbygget) som ligger bak Stangs gate i dette snittet. Øverste heltrukne linje viser høyden til Storgata 13 med påbygg to 

etasjer pluss ventilasjonsrom.  
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Figur 11: Snitt Storgata 13 med påbygg to etasjer.  

 

Figur 12: Forslag til fasader vest mot Norderhovsgate.  
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Figur 14: Sol/skyggevirkning sommersolverv kl 9, 12, 16 og 18.  

 

Figur 13: Forslag til fasade nord mot Stangs gate.  
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Figur 14 og 15 viser sol/skyggevirkning for kvartalet med forslag til nytt bygg i Stangs gate 7 

og med påbygg to etasjer på Storgt. 13. Illustrasjonene viser solforholdene ved 

sommersolverv, og ved vår/høstjevndøgn som er da det er mest skyggevirkning. Som en kan 

se ut fra illustrasjonene vil det ved sommersolverv være gode solforhold i fengselsparken 

gjennom dagen, og skyggevirkningen i parken kl. 18 kommer fra vest som er eksisterende 

bebyggelse i dag. For takterrassen i Stangs gate 7 vil det være gode solforhold hele dagen.  

 

Ved vår/høstjevndøgn vil solforholdene i fengselsparken forringes noe ved en utbygging. Kl. 

9 når sola står langt øst, vil skyggevirkningen i stor grad komme fra eksisterende bebyggelse i 

Storgata 11, men også en del fra heisrom i forslag til nytt bygg i Stangs gate 7. Her vil også 

skyggevirkningen på takterrassen være store. Kl. 12 er da skyggevirkningen fra kvartalet er 

størst i fengselsparken. Den sørlige delen av fengselsparken vil få skygge, det er da likevel 

store deler igjen av fengselsparken som har gode solforhold da det ikke er noen andre bygg 

enn de som står i fengselsparken som kaster skygge. Kl. 16 og 18 vil ikke byggene i kvartalet 

gi skyggevirkninger for fengselsparken i særlig grad. På takterrassen vil det være en del 

skyggevirkning fram til kl. 18 da solforholdene er gode.    

Figur 15: Sol/skyggevirkning ved vår/høstjevndøgn kl 9, 12, 16 og 18.  
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6.3.2 Byggeskikk og estetikk 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området. Bygningstyper og 

byggeskikk i området er likevel uensartet. De to-etasjers eldste tømmer- og trebygninger 

hadde stående falset trekledning og saltak med teglstein. Senere tiders rehabilitering av disse 

bygg har medført kledning av plater og innsetting av vindustyper som bryter med det 

opprinnelige.  

 

Etter flere større branner i byen, den siste i 1878, ble det innført murtvang i sentrum. 

Bygningene bygget utover på 1900-tallet i sentrum på begge sider av Fossen og nedover langs 

Storgata, ble satt opp i mur.  

 

Byggene som er omtalt tidligere i samme kvartal 46, Storgata 11 er bygget i mur og Storgata 

13 er bygget med en type lys teglforblending. De to etasjene som er tenkt bygd på Storgata 13 

skal ha estetisk utforming som harmonerer med resten av bygget.  

 

Nybygget i Stangs gate 7 er tenkt satt opp med en lys teglstein i fasader i kombinasjon med 

glassfelter og trekledning. Viktig i denne vurderingen er hensynet til vedlikehold. Den lyse 

teglsteinen vil harmonere med de andre byggene i kvartalet, samtidig som trekledning vil vise 

til andre bygg i og rundt fengselsparken. Glassfeltene vil være med å bryte opp fasadene og gi 

mer variasjon. Se også vedlagt arkitektonisk beskrivelse av Stangs gate 7.  

  
 

6.3.3 Grad av utnytting  

Tillat %BYA er 100% for hele planområdet. Maksimalt tillat BRA = 4800 m2 for BKB1 og 

BRA = 8200 m2 for BKB2. 

 

6.3.4 Størrelse på nye forretningsarealer 

Planen gir ca. 500 m2 med forretningsarealer i Stangs gate 7. Dette er kun medberegnet 

arealet i første etasje og ikke medregnet eventuelt areal for lager ol. i kjelleretasjene. 

 

6.3.5 Antall boliger, leilighetsfordeling 

I forslaget til utforming er det lagt opp til ca. 26 leiligheter i Stangs gate 7. Dette kan løses på  

forskjellig vis da noen av leilighetene i dette forslaget er relativt store, og det kanskje vil være  

ønskelig å dele de opp for å få flere mindre enheter. Det er noen hybelleiligheter i  

planforslaget. Variasjon i leilighetsstørrelser og sentrumsnær plassering gjør boligene  

attraktive for alt fra studenter og småbarnsfamilier til eldre.  
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Figur 16: Forslag til planløsning 2.,3. og 4. etasje i Stangs gate 7.  

Figur 17: Forslag til planløsning 5. etasje i Stangs gate 7. 
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6.4 Parkering 

Parkering skal i hovedsak skje i kjelleretasjer. I planforslaget er det foreslått to kjelleretasjer i 

Stangs gate 7 med ca. 37 parkeringsplasser totalt. Parkeringsnormen krever 1 parkeringsplass 

per boenhet. Da antallet boenheter ikke er endelig fastsatt er det sikret at det er tilstrekkelig 

med areal til parkering. På bakkeplan er det ingen endring i antall parkeringsplasser i forhold 

til dagens situasjon, og disse er ikke tiltenkt som boligparkering, men som parkering til 

forretninger og kontorer. For Storgata 13 vil parkering fortsatt skje i eksisterende kjelleretasje 

i tillegg til eksisterende parkering på bakkeplan.   

 

6.5 Tilknytning til infrastruktur  

Nye bygg innenfor planområdet skal knytte seg på anlegg for fjernvarme og annen offentlig 

infrastruktur. 

 

 

6.6 Trafikkløsning 

6.6.1 Kjøreatkomst 

Atkomsten til planområdet skal i være fra Norderhovsgate vest for planområdet, i tillegg til 

innkjøring til parkeringskjelleren under Storgata 13 fra Bloms gate, sør for planområdet.  

Figur 18: Forslag til planløsning 6. etasje med felles takterrasse i Stangs gate 7.  
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6.6.2 Varelevering 

Varelevering til BKB1 skal skje via adkomst med parkering på bakkenivå, ved siden av 

renovasjonsanlegget. Dette vil være en bedre løsning enn dagens situasjon der vareleveringen 

skjer med parkering av varetransport i gata. Vareleveringen til BKB1 vil skje med adkomst 

over Storgata 13 sin grunn. Dette skal avklares i egen tinglyst avtale.  

 

6.6.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Det er god tilgjengelighet for gående og syklende i området. Det er fortau rundt hele kvartalet 

med fotgjengeroverganger på tre av hjørnene der fortauet er nedsenket for god 

framkommelighet for alle. Adkomsten til leilighetene i BKB1 skal ikke skje via SKV2. 

Inngang blir fra Stangs gate og innkjøring til parkeringskjeller blir fra Norderhovsgata.  

 

Det er utarbeidet en egen trafikkanalyse for området. Trafikkanalysen viser at 

tilgjengeligheten for gående og syklende er god, og at dette må videreføres i planen. Planene 

for utbygging vil gi en økning i boliger i området, og flere vil ha muligheten til å gå eller 

sykle til sine daglige gjøremål. I bestemmelsene er det også sikret at fortau skal opparbeides 

med terskelfrie overganger og at det skal være sykkelparkering i kjeller for boligene. 

 

6.7 Universell utforming  

Utformingen av planområdet vil følge krav om universell utforming i TEK17 §12.  

 

6.8 Uteoppholdsareal 

I planforslaget er det felles uteoppholdsareal for beboerne på taket av Stangs gate 7. Dette 

uteoppholdsarealet er ca. 220 m2. Arealet skal inneholde lekeareal med enkle lekeapparater 

for de minste, og uteoppholdsarealer med sittegrupper ol. Uteoppholdsarealet skal være 

tilgjengelig for alle beboerne i Stangs gate 7 og må derfor ha adkomst med heis. 

Uteoppholdsarealet bør beplantes med ikke-allergifremkallende vegetasjon. Leilighetene vil 

også ha tilgang på egne balkonger.  

 

6.9 Kulturminner 

Storgata 11 har høy verneverdi og er derfor underlagt hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø. Stangs gate 7 har middels verneverdi, men er et bygg som har gjennomgått en del 

endringer i nyere tid. Mer om kulturminnene står i kapittel 5.4.  

 

6.10 Støyforhold 

Området er støyutsatt, spesielt fra trafikken i Stangs gate og Storgata. Det er utført en 

støyberegning for kvartalet generelt og mer spesifikt for det nye bygget i Stangs gate 7 og 

Storgata 13. Rapporten fra støyberegningen konkluderer med følgende: 

 

Støyberegning for Storgata 13 viser at høyeste støynivå er på ca. 66 dB utenfor fasade i 1. 

etasje. Med forventet lydreduksjon fra utvendig til innvendig nivå tilsvarer dette et innvendig 

nivå på omtrent 31 dB. Lokalene i alle etasjer vil dermed tilfredsstille anbefalt grenseverdi. 
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For Stangs gate 7 er høyeste støynivå utenfor fasade i 1.etasje på ca. 68 dB. Med forventet 

lydreduksjon fra utvendig til innvendig nivå tilsvarer dette et innvendig nivå på omtrent 33 

dB. Forretningslokalet i 1.etasje vil dermed tilfredsstille anbefalt grenseverdi. De øvrige 

etasjene er beskrevet videre.  

 

Utvendig støy 

Balkongene som ligger på vest- og nordfasade i Stangs gate 7 vil bli støyutsatt i 2.-5. etasje og 

krever skjermende tiltak for å tilfredsstille anbefalt grenseverdi iht. T-1442/2016. Mulige 

tiltak kan være skjermede balkonger, enten helskjemede balkonger slik som vinterhage, eller 

høy skjerming der balkongen ikke er like støyutsatt. Leiligheter med balkonger på sørfasaden 

ligger skjermet og oppfyller anbefalingene. Det samme gjelder felles takterrasse. 

 

Støy mot fasade 

Fasader mot nord og vest vil bli støyutsatte i 2.-4. etasje og inneholder støyfølsomme rom. 

På bakgrunn av dette er det foreslått støyreduserende tiltak i forbindelse med vinduer til 

disse rommene. 

 

Innvendig støy 

Fasade mot nord i 2.-4. etasje krever lydegenskaper i yttervegg min Rw+Ctr(C2) = 48dB for å 

tilfredsstille kravene i NS8175. Øvrige fasader oppfyller kravene mot at skjermende tiltak 

gjennomføres. Det forutsettes balansert ventilasjon og ingen perforeringer som svekker 

lydisoleringen på støyutsatte fasader. 

 

 

6.11 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

I følge ROS-analysen er det kun radon som var et tema for videre analyse. Radon ble vurdert i 

eget analyseskjema. Konklusjonen i dette analyseskjemaet er at radon må tas hensyn til i 

planen. Det er i bestemmelsene stilt krav om at det skal gjøres bygningsmessige tiltak for å 

redusere inntrenging av radongass i boligene, iht. TEK17 § 13-5. Det var ingen andre tiltak 

som var nødvendige iht. ROS-analysen.  

 

6.12 Rekkefølgebestemmelser 

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende 

forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter. 

 

Det må tinglyses rett til adkomst til økonomiinngang og avfallsstasjon for BKB1 på Storgaten 

13 sin grunn. Kompensasjon for tapte parkeringsplasser på Storgaten 13 skal også reguleres i 

egen tinglyste avtale. Før igangsettingstillatelse gis, skal tinglysningene kunne dokumenteres. 

 

Før det gis brukstillatelse i området skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres for boliger 

iht. T-1442/2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging. 

 

Før det gis brukstillatelse skal støytiltak i henhold til støyrapport for ny bebyggelse være 

utført.  
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Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau og fotgjengerfelt skal være 

ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for boligene. 

 

 

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 

7.1 Overordnede planer 

Fylkeskommunale planer: 

Planen bidrar til tett bebygd tettsted med gode muligheter for bruk av sykkel/gange og 

kollektivtransport fremfor privatbil. Planen vurderes å ikke være i konflikt med regionale 

planer. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: 

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

utviklingen i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert 

transportbehov og mindre klimagassutslipp. Planen vurderes å ikke være i konflikt med 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Kommuneplanens arealdel, evt. kommunedelplan: 

Planområdet er avsatt til senterformål i kommuneplanen. Planens formål følger overordnet 

plan. 

 

7.2 Byform og estetikk 

Hønefoss sentrum har en kvartalsstruktur som videreføres i planforslaget. Det er variasjon i 

utformingen av byggene i sentrumsområdene. Det er en overvekt av eldre trebebyggelse, men 

i dette kvartalet er det en overvekt av store betongbygg. I planforslaget er det tatt høyde for at 

nye bygg skal tilpasses bebyggelsen rundt fengselsparken.   

 

7.3 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

De viktigste §§ i Naturmangfoldloven som blir berørt er §§ 8-12.  

 

§8. (kunnskapsgrunnlaget)  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre 

legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og 

samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 

vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering: 

§ 8 er oppfylt. Offentlig tilgjengelige baser som Naturbase, Artsdatabanken, NVE atlas, Skog 

og landskap m.fl. er benyttet for å sjekke om det foreligger spesielt viktige registreringer i 
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området. Det er ikke registrert noen forekomster innenfor planområdet. Det kan forekomme 

mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt undersøkt med tanke på 

naturmangfold, men det antas at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å avgjøre at tiltaket 

ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet. 

  

§ 9. (føre-var-prinsippet)  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 

unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering: 

§ 9 er oppfylt. Kunnskapen om dette området vurderes å være god nok da området er utbygd. 

 

 § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 

er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering: 

Tiltaket vil ikke medføre noen belastning på naturtyper og økosystemet da området i dag er 

bebygd.   

 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

 

Vurdering: 

Tiltakshaver har det økonomiske ansvar for å ta vare på de naturkvaliteter som finnes i 

området, innenfor de rammer som utbyggingen gir. 

 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.  

  

Vurdering: 

Byggeteknikken og byggemetoden vil være i henhold til dagens standard og vurderes dermed 

som miljømessig gode. Alternative driftsmetoder, teknikker og utforming ansees om uaktuelt. 
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7.4 Barns interesser 

I tillegg til lekeplassen for de mindre barna på taket av Stangs gate 7 er det lekeplass på 

Søndre Torv i Hønefoss sentrum som ligger 3-4 minutters gange fra planområdet. Det er også 

lekeplass ved Eikli skole som ligger sør for planområdet, på andre siden av Storelva. Når 

Eikeli skole legges ned, vil det være lekeplass ved den nye skolen, Benterud skole. 

Tilgjengeligheten til skoler og barnehager er god, se kap 5.9. På dette grunnlaget vil vi si at 

barns interesser er tilstrekkelig ivaretatt.  

 

7.5 Energibehov – energiforbruk 

Husene som er planlagt oppført i området følger moderne standard. Området er innenfor 

område for konsesjon for tilknytning til fjernvarmenettet. 

 

7.6 Teknisk infrastruktur 

Det er løsning for vann, avløp og strøm i området. Løsning for påkobling og dimensjonering 

blir gitt i byggesøknad/tekniske planer. 

 

7.7 ROS 

Det er ingen hendelser som krever videre utredning. 

 

7.8 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Så lenge ikke andre avtaler foreligger skal utbygger stå for kostnader av offentlige anlegg 

(eksempelvis fortau). Reguleringsbestemmelsene sikrer at det må utarbeides utbyggingsavtale 

med kommunen dersom den skal overta drift og vedlikehold av disse anleggene når de er 

ferdigstilt og godkjent av kommunen. 

 

7.9 Avveining av virkninger 

Planforslaget medfører få endringer og har liten grad av konflikt, da området tidligere var 

bebygd og ligger i tett bebygd område.  

 

8. Innkomne innspill 
 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar 

1. Buskerud fylkeskommune 

BFK kommenterer at bygget i Stangs gate 

7 som er tiltenkt revet er vurdert til å ha 

middels verneverdi og at de ikke vil 

motsette seg at bygningen rives. De 

anbefaler i midlertid at ny bebyggelse vil 

tilpasses omkringliggende bebyggelse i 

volum og utforming.  

 

De kommenterer også at Storgaten 11 har 

 

Det vil bli laget illustrasjoner på byggene, slik 

at man kan se tilpassingen til omkringliggende 

bebyggelse, både med tanke på høyde, volum 

og utforming. Hensynssone for bevaring vil bli 

lagt på Storgaten 11, og foreslåtte 

bestemmelser implementeres i bestemmelsene.  
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høy verneverdi og at det er positivt at dette 

bygget bevares. De anbefaler derfor at 

bygget reguleres til bevaring og kommer 

med forslag til utforming av bestemmelser 

knyttet til denne hensynssonen.  

Videre kommenterer BFK at de er usikre 

på høyden på bygningene og ber om at det 

lages gode illustrasjoner på hvordan dette 

blir seende ut etter vedtatt plan.  

 

 

 

2. Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen minner om at støyhensyn 

må ivaretas i tråd med Klima- og 

miljødepartementets retningslinje for støy 

i arealplanlegging T-1442/2012. De 

kommenterer videre at ut fra 

beliggenheten sentralt i byen og nær 

kollektivknutepunkt kan det eventuelt ved 

dokumentert behov aksepteres avvik fra 

anbefalte støygrenser forutsatt at alle 

boliger sikres en stille side. Minst 

halvparten av rom for støyfølsom bruk, 

inkludert minst ett soverom, skal ha vindu 

i fasade som tilfredsstiller anbefalte 

grenseverdier. Boligene må også ha 

tilgang til uteoppholdsareal med 

tilfredsstillende støyforhold. 

 

De kommenterer videre at retningslinje for 

behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging T-1520 må legges til 

grunn.  

Rikspolitiske retningslinjer for barn og 

unge ber også FM at følges opp, da 

spesielt med tanke på tilstrekkelig 

lekeareal for barn i alle aldre og at det må 

redegjøres for trafikksikker skolevei.  

 

FM ber også om at det innarbeides i 

bestemmelsene at det er tilknytningsplikt 

for fjernvarme. I tillegg minner de om at 

planleggingen må vektlegge prinsippene 

 

Det vil bli laget en støyrapport for kvartalet 

med foreslåtte tiltak for å kunne redusere støy 

på de sidene det er et behov. 

Uteoppholdsarealet må vurderes med tanke på 

støy, men med en takterrasse vil det være mulig 

å kunne få et uteoppholdsareal som har 

tilfredsstillende støyforhold.  

 

Luftkvalitet må også vurderes i planarbeidet, 

og det bør legges inn føringer i planen på 

utforming av bygg og ventilasjonsløsninger for 

at støvproblematikken kan reduseres.  

 

For barn og unge vil det være viktig med 

lekeareal, og med en begrensning på areal 

innenfor planområdet blir nærliggende 

lekeareal utenfor planområdet og tilgangen på 

disse viktig. Skolevei og veier til 

utenforliggende lekeareal vil beskrives i en 

trafikkanalyse.  

 

Tilknytningsplikt til fjernvarme vil legges inn i 

bestemmelsene. Og det vil utarbeides en ROS-

analyse.  
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om universell utforming og at det skal 

følge en ROS-analyse med planen.  

3. Statens vegvesen 

Statens vegvesen er positiv til at det legges 

til rette for fortetting i sentrum. De mener 

at en virkning av økt trafikk som en 

fortetting vanligvis medfører må 

dokumenteres nærmere med en 

trafikkanalyse.  

 

Videre kommenterer SV at byggegrensen 

må vurderes på nytt. Både med tanke på 

støy og «Fylkesdelplan for avkjørsler og 

byggegrenser langs riksvegnettet i 

Buskerud» der byggegrenser på 

riksvegnettet økes til 100 m.  

 

SV minner også om tilrettelegging for 

tilgjengelighet til kollektive 

transportmidler, sykkel og gående.  

 

En trafikkanalyse vil utarbeides og være en del 

av plandokumentene.  

 

Byggegrensen mot veg vil beholdes slik den er i 

dag, da dette er et kvartal med eksisterende 

bebyggelse, og det vil være hensiktsmessig å 

legge nye bygg på linje med de eksisterende slik 

at kvartalsstrukturen videreføres.  

 

Tilrettelegging for tilgjengelighet til kollektive 

transportmidler, for sykkel og gående vil bli 

ivaretatt i det videre planarbeidet. Det vil bli 

lagt til bestemmelse om sykkelparkering 

innenfor området og tilgjengeligheten ellers vil 

bli beskrevet i trafikkanalysen som skal 

utarbeides.  

4. Ringerike brann- og redningstjeneste 

Ringerike brann- og redningstjeneste viser 

til referat punkt 5 og minner om at 

tilrettelegging for adkomsten til 

høydemateriell må avklares med 

brannvesen i prosjekteringsfasen. 

 

I den videre prosjekteringen må brann- og 

redningstjenesten konfereres. Utforming av 

bygg må ta hensyn til at det skal være 

tilrettelagt for rømningsveier og at 

utrykningskjøretøy skal komme til.  

5. Anders Berg Eiendom 

Anders Berg Eiendom mener at dette 

planarbeidet vil være retningsgivende for 

videre byutvikling for andre områder. De 

kommenterer generelt at sentrumslokalene 

bør ha mulighet for 6-8 etasjer med 

kombinasjon parkeringskjeller, forretning, 

bolig og kontor, og at det for boligdel 

åpnes for uteareal/grøntareal på tak som 

tillegg til nærliggende eksisterende 

grøntområder. 

De kommenterer videre at tekniske 

løsninger for vann, avløp, fjernvarme, 

strøm begge veier (plusshus) blir ivaretatt 

og dimensjonert for videre utvikling og at 

infrastruktur for kollektiv-, bil-, myke 

trafikanter blir ivaretatt.  

 

Høyder på bygg vil vurderes i det videre 

planarbeidet, men det vil legges opp til en 

kombinasjon med forretning og kontor med 

parkering i kjeller i hovedsak. 

Uteoppholdsareal på tak skal vurderes og 

virker som en god løsning med tanke på 

solforhold og støy.  

 

Videre, se kommentar til Fylkesmannen i 

Buskerud og Statens vegvesen.      
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6. Elling Elsrud 

Elsrud mener det bør legges til rette for 

fortetting i Hønefoss sentrum, med 

forretninger i første etasje og 

boliger/kontorer i øvrige etasjer. Elsrud er 

imot at det bygges høyere enn 4 til 5 

etasjer og er derfor imot at byggene i 

kvartalet blir høyere enn de er i dag.  

 

 

En ny regulering i området vil åpne for en 

fortetting. Om det skal fortettes bør byggene bli 

noe høyere enn det de er i dag, men høyder vil 

bli vurdert i planprosessen.  

 

 

 

9. Avsluttende kommentar 
 

Dette planforslaget bidrar til å fortette sentrumsområdet til Hønefoss. Det er kort vei til skole 

og barnehage, det er forholdsvis trafikksikkert, og reguleringen samsvarer med intensjonen i 

Nasjonal gåstrategi (fra Vegdirektoratet 2012) om at flere skal gå mer. En utfordring i 

området er støy, og da spesielt mot Stangsgate, noe vedlagte støyrapport viser. Støyrapporten 

viser også at dette er løsbart da det er flere tiltak som kan gjennomføres for at alle boligene vil 

ligge innenfor grenseverdiene for støy.  

 

En annen utfordring er plass til leke- og uteoppholdsareal innenfor planområdet. Løsningen 

her er å benytte takflate til disse formålene. Dette gir uteoppholdsareal med gode solforhold 

og lite gatestøy. Uteoppholdsarealene er ikke optimale, men de tilbyr et sted å være ute og 

nyte sol og frisk luft.  

 

Solforhold er et viktig tema i planen, og sol/skyggeanalysene viser at solforholdene i 

fengselsparken vil bli noe påvirket av en utbygging. Øverste etasje i Stangs gate 7 er i dette 

planforslaget inntrukket og på den måten vil ikke skyggevirkningene bli så store.  

 

Det er kort vei fra planområdet til større lekeplasser og idrettsanlegg. Turområder i nærheten 

gir muligheter for rekreasjon, aktiv fritid og nærhet til naturen.  
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NR. 1 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Radon

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: Innånding av luft med mye radongass er påvist helsefarlig. Radongass og de datterproduktene
som oppstår ved radioaktiv nedbrytning avgir stråling. Den farligste type stråling i denne sammenheng er
såkalte alfastråler. Disse strålene kan skade celler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske
celler til kreftceller. Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at radon er den nest viktigste årsaken til
lungek reft .

Uønsket hendelse – Varig eksponering av alfastråler som fører til tilfeller med lungekreft.

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

Nei

ÅRSAKER

- Innpusting av radongass

EKSISTERENDE BARRIERER

Ingen kjente

SÅRBARHETSVURDERING

- Planområd et ligger i et område med høy aktsomhetsgrad for radon.

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Det er høy sannsynlighet for å
puste inn radongasser i
området, men det er lav
sannsynlighet for å få
lungekreft. Samlet
sannsynlighet blir da middels.

Begrunnelse for sannsynlighet
- Planområd et ligger i et område med høy aktsomhetsgrad for radon.
- R adon er den nest viktigste årsaken til lungekreft .



KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Konsekvensen er
høy for den som
rammes, men den
samfunnsmessige
konsekvensen er
lav.

Stabilitet x

Materielle verdier x .

Samlet begrunnelse av
konsekvens:

Konsekvensen er høy for
den som rammes, men den
samfunnsmessige
konsekvensen er lav.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Middels
- Ukj ent risiko og sannsynlighet når

forekomster av lungekreft grunnet
radoneksponering er vanskelig å kartlegge.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.

Tiltak i hht TEK17 §13 - 5 :

- R adonsperre mot grunnen

Bestemmelse til byggesak i reguleringsplanforslaget,
PBL § 12 - 7 nr. 4 .
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1 . Innledning

I forbindelse med planlagt oppføring av leilighetsblokk med forretningslokale i 1.etasje på
tomt med adresse g bnr 318/54 , samt påb ygg til bestående b ygg g bnr 318/74 i Ringerike
kommune har det kommet krav om støyvurdering. E iendommene ligger sentralt i Hønefoss
sentrum inntil trafikkerte veger. Med bakgrunn i dette har Mjøsplan AS fått i oppdrag å
utarbeide en støyrapport. Rapporten tar for seg støysituasjonen basert på trafikkbildet og
drøfter eventuelle tiltak mot støy .

2. Begreper

Lp,A e q T Ekvivalent A - veid lydnivå for en bestemt tidsperiode. Det er vanlig å bruke et døgn
(24h ) som midlingsperiode (Lp,A e q 24 h).

Lden A - veid støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night). Ved bruk av Lden får støy om
kvelden (19 - 23) et tillegg på 5dB og s tøy om nat ten (23 - 07) et tillegg på 10dB.

LAF,max A - veid maksimalnivå målt med tidskonstanten «fast» på 125ms.

L5AF A - veid nivå målt med tidskonstanten «fast» som overskrides av 5% av hendelsene i
løpet av en nærmere angitt periode. Dette er et statist isk maksimalnivå i forhold til
antall hendelser.

Rw+Ctr Veitrafikkstøytall, tidligere RA. Brukes i forbindelse med fasadeisolering / utendørs
støy.
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3. Forutsetninger

E iendommene ligger i kvartal 46 på Hønefoss , der Stangs gate på nordsiden og Storgata på
østsiden av kvartalet er de mest trafi kkerte. Stangs gate , Storgat a og Norderhovsgata er
medregnet i støyberegningen som dimensjonerende støykilder. Øvrige nærliggende gater blir
utelatt fra beregningene ettersom de er mindre trafikkerte og overdøves av støyen fr a de
dimensjonerende vegene.

Bygningskropp for nybygg i Stangs gate 7, samt plasseringen av denn e tar utgangspunkt i
situasjonskart mottatt 26.06.2017 datert 16.06.2017 , disse datoene gjelder også øvrige
tegninger av bygget . Bygningskropp for Storgata 1 3 er tatt ut fra grunnkartet . Kartgrunnlaget
er mottatt grunnkart fra infoland 29 . 0 5 .201 7 og f orutsettes korrekt.

Fylkesmannen har følgende uttalelse angående støy:
« Nye boliger med uteoppholds - og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med
retningslinjen. Ut fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunk t kan det
eventuelt ved dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at alle
boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett
soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbef alte grenseverdier. Boligene må også
ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. »

I gjel dende kommuneplan for Ringerike kommune står følgende bestemmelser om støy :
« § 1.0.4 Støy
Anb efalte støygrenser i tabell 2 i ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen,
T - 1442” skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse.

I Hønefoss sentrum, spesielt ved kollektivknutepunkter, kan det vurderes å tillate avvik f ra
støygrensene under forutsetning av at vilkår gitt i punkt 3.2.3 i retningslinje T - 1442 blir
oppfylt.

Inntil gule og røde støysoner er kartlagt i Ringerike kommune, stilles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølsom arealbruk i områder som er utsatt for støy
fra veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. Det stilles også krav om støydokumentasjon
ved p lanleggi ng av ny støyende virksomhet. »

3.1 . Støygrenser
Støysoner deles inn i rød og gul sone der rød sone er nærm est støykilden og bebyggelse
bør unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyf ølsom bebyggelse kan oppføres
dersom støydempende tiltak iverksettes. Nedre grenseverdier for veitrafikkstøy i rød og gul
sone er som følger:

Sone Nedre verdi Lden Nedre verdi L5AF

Gul: 55dB 70dB
Rød: 65dB 85dB

TABELL 1 : GRENSEVERDIER VEG TRAFIKKSTØY

Utendørs støygrenser
Alle boenheter bør ha tilgang til egnet uteoppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdien for
utvendig støy. Grenseverdi for utvendig støy er iht. NS81 75 lik nedre verdi for gul sone,
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Lden=55dB (se tabell 3 ). Denne verdien gjelder o gså utenfor vindu mot støyfølsomme rom
som i hovedsak tilsier soverom og oppholdsrom.

Innendørs støygrenser
Tabell 2 viser anbefalt støygrense for forretningsbygg som er planlagt i 1 .etasje.

Bygningstype Rom

Anbefalte
totale

lydnivåer,
Lp,Aeq.

dB

Kom mersielle steder – mindre forretning 45
– varehus, kjøpesenter 50

TABELL 2: ANBEFALT STØYGRENSE F ORRETNING
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Kravene til innvendig støy for boliger er angitt i Byggteknisk forskrift (TEK1 0) og tilsier at
klasse C i NS 81 75 er tilfredsstillende . Følgend e krav gjelder for innvendig støy i klasse C:

TABELL 3 : MAKSIMALT INNVENDIG S TØYNIVÅ

I bygg som tilfredsstiller dagens byggekrav kan man foruts ette minimum 35dB differanse på
ute - og innenivå.

3.2. Trafikkdata
Det er foretatt en trafikktelling 3.5.1 7 og 4 .5.1 7 på de aktuelle vegene. Ut i fra denne
trafikktellingen er det også beregnet andel tungtrafikk. Tallene som er beregnet skal
fremdateres 1 0 - 20 år iht. T - 1 442. Nasjonal transportplan angir forventet årlig trafikkvekst i
ulike perioder, og avhengig av t idsperiode og type kjøretøy varierer de nn e fra ca 0,7 til 2,0%.
Ut ifra dette er tallene fremdatert til 2027 med en trafikkvekst på 2%. Dette gir følgende data:

Vei
Fartsgrense
[km/t]

Andel
tunge

ÅDT
2017

ÅDT
2027

FV35 Stangs g ate 40 2 % 6550 8000
FV169 Storgata 30 3 % 7725 9400

Norderhovsgate 30 3 % 400 500

TABELL 4 : TRAFIKKDATA

Iht. T - 1 442 deles døgnf ordelingen av ÅDT inn i ulike grupper avhengig av område. I dette
tilfelle er fordelingen beregnet ett er gruppe 2 som tilsvarer by og bynære områder .

TABELL 5 : FORDELING AV ÅDT
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3.3. D agens situasjon
Kart 1 viser dagens situasjon med den aktuelle tomta for n ybygg i Stangs gate 7 markert .

KART 1 : DAGENS SITUASJON

3.4 Planlagt situasjon
Kart 2 viser situasjonsplan av nytt bygg med eksisterende bygg inntegnet i blått .

KART 2: SITUASJONSPLAN
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3.5 Plantegninger og høyder
Bygget som planlegges i Stangsgate 7 består av 6 etasjer pluss p - kjeller der 1 .etasje er satt
av til forretningslokaler og øvrige etasjer består av leiligheter. Planløsningen e til leilighetene i
2. - 4. etasje er helt like, i 5.etasje trekkes bygningsmassen inn mot Stangs gate og erstattes
av balkonger. I 6.etasje er hele bygningsmassen mot Stangs gate inntrukket og deler av
etasjen er pl anlagt som felles takterrasse.

TEGNING 1 : PLANTEGNING 1 .ETASJ E

TEGNING 2 : PLANTEGNING 2. - 4.ETASJE
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TEGNING 3 : PLANTEGNING 5.ETASJE

TEGNING 4 : PLANTEGNING 6 .ETASJE

Etasjehøyder er angitt på mottatt snittegning. Mottakerhøyder i de ulike etasjene ligger 1 ,5m
over etasjehøyde . Det gir følgende høyder:

• FG. 1 .etasje: +78.50 – Mottakerhøyde 1.etasje: +80.00
• FG. 2.etasje: +82.70 – Mottakerhøyde 2 .etasje: + 84 . 2 0
• FG. 3.etasje: +85.70 – Mottakerhøyde 3 .etasje: +8 7 . 2 0
• FG. 4.etasje: +88.70 – Mottakerhøyde 4 .etasje: + 90 . 2 0
• FG. 5.etasje: +92.1 0 – Mottakerhøyde 5 .etasje: + 93 . 6 0
• FG. 6.etasje: +95.50 – Mottakerhøyde 6 .etasje: + 97 .00
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I Storgata 13 er det planlagt et påbygg hvor bygningsmassen er inntrukket i 5. og ytterligere
inntrukket i 6. etasje og ventilasjonsrom i 7. etasje . A realene 5 . og 6. etasje er avsatt til
kontorlokaler , ø vrige etasjer i Storgata 13 er også benyttet til forretnings - og kontorlokaler.

TEGNING 5 : SNITT STORGATA 13.

Etasjehøyder er angitt på mottatt snittegning. Mottakerhøyder i de ulike etasjene ligger 1,5m
over etasjehøyde . Det gir følgende høyder:

• FG. 1.etasje: +76. 4 5 – Mottakerhøyde 1.etasje: + 7 9.45
• FG. 2.etasje: +80 . 2 7 – Mottakerhøyde 2 .etasje: + 81.77
• FG. 3.etasje: +8 3.2 0 – Mottakerhøyde 3 .etasje: + 8 4.70
• FG. 4.etasje: +8 6.1 0 – Mottakerhøyde 4 .etasje: + 8 7.60
• FG. 5.etasje: +9 0 .9 2 – Mottakerhøyde 5 .etasje: + 9 2 .42
• FG. 6.etasje: +9 3 .92 – Mottakerhøyde 6 .etasje: + 9 5.42

4 Beregninger

Som grunnlag i beregningene er det utarbeidet et støysonekart iht. retningslinjene i T - 1442
som tilsvarer 4m mottakerhøyde og beregningsenhet Lden. På bakgrunn av støysonekartet er
de t videre foretatt beregninger for hver etasje i mottakerpunkter med høyder angitt under
punkt 3.5. Ut i fra disse resultatene er det gjort vurderinger på utvendig og innvendig støy for
å drøfte om det er nødvendig med ek stra tiltak.

For å gjennomføre beregningene er nordisk beregningsmetode for støy lagt til grunn med
beregningsprogrammet NoMes 4.5. Rapporten tar ikke for seg støy internt i bygget eller fra
tekniske installasjoner. For behandling av kartdata og digitale tegninger er Gemini Terreng
v 1 2 benyttet . Det er ikke tatt hensyn til refleksjoner fra bygninger og annet .
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5 Resultater

5.1 Støysonekart
Støys onekartet er vist under med de aktuell bygg ene markert med blå farge. Det er beregnet
gul og rød støysone med grunnl ag i grense verdiene som er beskrevet i tabell 1 samt illustrert
støynivå på 60dB med stiplet svart linje.

Som st øysonekartet viser ligger byggene i gul støysone og deler av nord fasaden for Stangs
gate 7 , samt de l er av øst fasaden for Storgata 1 3 i rød sone. På bakgrunn av dette er det
videre foretatt beregning er i mottakerpunkter på de støyutsatte fasadene for hver etasje.

KART 3: STØYSONEKART , LDEN 4M
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5.2 Utvendig støy og støy mot fasader

KART 4 : KARTLEGGING AV STØY 1 .ETASJE , LDEN

Kartlegging en for Stangs gate 7 viser at høyeste støynivå utenfor fasade i 1 .etasje er på ca .
68 dB. Med forven tet lydreduksjon fra utvendig til innvendig nivå tilsvarer dette et innvendig
nivå på omtrent 33 dB. Forretningslokalet i 1 .etasje vil dermed tilfredsstille anbefalt
grenseverdi. Kart 5 - 1 0 viser støynivå mot fasader i de øvrige etasjene.

Storgata 1 3 har f orretnings - og kontor lokaler i 1 . – 6. etasje, kartlegging en viser at høyeste
støynivå er på ca. 66 dB utenfor fasade i 1 . etasje. Med forventet lydreduksjon fra utvendig til
innvendig nivå tilsvarer dette et innvendig nivå på omtrent 3 1 dB. L okale ne i alle etasjer vil
dermed tilfredsstille anbefalt grenseverdi. Påbygg for ventilasjonsrom i 7. etasje er utelatt fra
s tøyberegningen da v egstøy overdøv es av intern støy .
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KART 5: KARTLEGGING AV STØY 2.ETASJE , LDEN

KART 6 : KARTLEGGING AV STØY 3.ETASJE , LDEN
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KART 7 : KARTLEGGING AV STØY 4.ETASJE , LDEN

KART 8 : KARTLEGGING AV STØY 5.ETASJE , LDEN



MjøsPlan AS Tlf: 62 36 52 98
Kastbakkvegen 1 1 , 2390 Moelv E - post: post@mjosplan.no 1 4

KART 9 : KARTLEGGI NG AV STØY 6.ETASJE , LDEN

KART 1 0 : KARTLEGGING AV STØY F ELLES TAKTERRASSE , LDEN

Støyverdiene i mottakerpunktene er oppsummert i tabell 6 med angitte farger i forhold til
støynivå . For å få oversikt over støysituasjonen viser tabell 7 romtype ved de ul ike punktene.
Grønn farge representerer at støynivå er innenfor anbefalt grenseverdi (55dB) , rød illustrerer
over anbefalt grenseverdi.
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Etasje
Mottakerpunkt

m1 m2 m3 m4 m5 FT
2 51 dB 57 dB 61 dB 66 dB 66 dB -
3 50 dB 56 dB 60 dB 65 dB 65 dB -
4 49 dB 56 dB 59 dB 64 dB 64 dB -
5 48 dB 55 dB 58 dB 63 dB 63 dB -

6 51 dB 54 dB - - - 40 dB
TABELL 6: STØYVERDIER I MOTTAKE RPUNKTER BOLIGAREALER

Etasje

Mottakerpunkt

m1 m2 m3 m4 m5 FT
2 Balkong Stue Balkong Soverom Balkong -
3 Balkong Stue Balkong Sover om Balkong -
4 Balkong Stue Balkong Soverom Balkong -
5 Balkong Stue Balkong Balkong Balkong -

6 Balkong Stue - - - Takterrasse
TABELL 7: STØYVERDIER I MOTTAKE RPUNKTER BOLIGAREALER

Som tabellen viser overskrides grenseverdien i 2. - 5. etasje i Stangs gate 7 . For å redusere
støynivået i de forskjellige mottakerpunktene er det vurdert ulike tiltak. Løsning A - D er vist på
illustrasjon 1 og kan benyttes for å redusere støynivå på balkonger. U tenfor støyfølsomme
rom som ikke kan reduseres via skjermet balko ng er det foreslått en løsning med en falsk
balkong som krager ut ca 20 - 50cm med et tett glassrekkverk utenfor vinduet (l øsning E ).
Glassrekkverket bør dekke vinduet i minimum 1 ,5m høyde fra ferdig gulv, men av praktiske
hensyn kan det være greit at rekkve rket går opp til overkant vindu. Mot stue i 2. - 4. etasje
(m2) bør det benyttes fast vindu med gode lyd isolerende egenskaper ( min Rw+Ctr = 33dB ).
Foreslåtte tiltak er vist på tegning 5 og 6 . At foreslåtte støytiltak gjennomføres på
tilfr e dstillen de måte vil være utbyggers ansvar.
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ILLUSTRASJON 1 : STØYREDUSERENDE TILTA K BALKONGER

ILLUSTRASJO N 2: STØYREDUSERENDE TILTA K UTENFOR VINDU
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TEGNING 5: FORSLAG TIL STØYREDUS ERENDE TILTAK , 2. - 4.ETASJE

TEGNING 6: FORSLAG TIL STØYREDUS ERENDE TILTAK , 5.ETASJE
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5.3 I nnvendig støy
For å bereg ne innvendig støy er det tatt utgangspunkt i beregningene gjort for utvendig støy .
Tabell 7 viser at det er nordre fasade i 2. - 4.etasje som må kartlegges nærmere. På bakgrunn
av dette er det beregnet Leq24h og Lmax på fasaden i 2.etasje som er den mest støyutsatte.

KART 1 1 : LEQ24H 2.ETASJE

KART 1 2: LAF, MAX 2.ETAS JE

Verdiene er oppsummert i tabell 8 og viser differanse i forhold til normal forventet
støyreduksjon etter dagens byggestandard.
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Beregnet
utv. nivå

Forventet
lydreduksjon

Beregnet
innv. nivå

Innvendig
krav Differanse

Leq24h 64 dB 35 dB 29 d B 30 dB 1 dB

Lmax 85 dB 35 dB 50 dB 45 dB - 5 dB
TABELL 8: BEREGNING FRA UTVENDI G TIL INNVENDIG STØY NIVÅ

Som tabellen viser krever fasaden mot nord bedre lydisolering i 2. - 4. etasje. Beregning er iht.
NBI 421 .425 viser at yttervegg på denne fasaden kreve r min Rw+Ctr(C2) = 48dB. Øvrige
fasader tilfredsstiller kravene til innvendig støy. Det forutsettes balansert ventilasjon uten
perforeringer som svekker lydisoleringen på støyutsatte fasader.
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5 Konklusjon

I forbindelse med oppføring av et leilighetsbygg med forretningslokale i 1.etasje sentralt i
Hønefoss er det utarbeidet en støyrapport , støyrapporten omfatter også næringslokaler i 1. -
6. etasje i Storgata 13 . Rapporten konkluderer med at forretnings - og kontorlokaler i Stangs
gate 7 og S torgata 13 har ti l fredstillende støyforhold og det behøves følgelig ingen ytterli gere
tiltak mot støy.For l eiligheter i Stangsgate 7 er konklusjonen som følger :

Utvendig støy
Balkongene som ligger på vest - og nordfasade vil bli støyutsatt i 2. - 5. etasje og krever
skjermende tiltak for å tilfredsstille anbefalt grenseverdi iht. T - 1442 . Leiligheter med
balkonger på sørfasaden ligger skjermet og oppfyller anbefalingene. Det samme gjelder
fe lles takterrasse.

Støy mot fasade
Fasader mot nord og vest vil bli støyutsatte i 2. - 4 . etasje og inneholder støyfølsomme rom.
På bakgrunn av dette er det foreslått støyreduserende tiltak i forbindelse med vindue r til
disse rommene.

Innvendig støy
Fasade mot nord i 2. - 4. etasje krever lydegenskaper i yttervegg min Rw+Ctr(C2) = 48dB for å
tilfredsstille kravene i NS8175. Øvrige fasader oppfyller kravene mot at skjermende tiltak
gjennomføres. Det forutsettes balansert ventilasjon og ingen perforeringer som s vekker
lydisoleringen på støyutsatte fasader.
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1. Bakgrunn
På oppdrag fra Lafton Eiendom AS utarbeider Mjøs P lan AS forslag til reguleringsplan for Kvartal 46 i
Ringerike kommune.

I gjelde ne kommuneplan er området satt av til sentrumsbebyggelse, og gjeldene reguleringsplan for
området er det satt av som forretning/kontor med åpning for bolig. Formålet med ny regulering er å
kunne tilrettelegge for en høyere utnytting med boliger , forretning , kontor og tjenesteyting i
området, da spesielt et nytt bygg i Stangs gate 7 og påbygg to etasjer på Storgata 13 .

Trafikkanalysen inneholder en beskrivelse av dagens trafikksituasjon og endringer som følge av ny
reguleringsplan. Som en del av trafikkanal ysen inngår en vurdering av forhold for myke trafikanter.
Det har blitt utført trafikktelling i området, der både personbiler, tungtrafikk og myke trafikanter har
blitt telt.

2. Dagens trafikksituasjon
2.1 Beskrivelse av infrastruktur
Planområdet ligger i H ønefoss sentrum, like ved Kuben kjøpesenter.

O mrådet er et kvartal med Stangs gate i nord, Storgata i øst, Bloms gate i sør og Norderhovsgata i
vest. For reguleringsplanen er det Stangs gate og Norderhovsgata som er de viktigste, da det er i
Norderhovsg ate innkjøring til kvartalet er og det er mot Stangsgate det nye bygget som reguleres har
fasaden ut mot.

Årsdøgntrafikk (heretter ÅDT) for Stangs gate er 6550 , utregnet etter trafikktelling (03.05.17) , med
en tungtrafikkandel på 2% . F artsgrensen her er 4 0 km/t . Det er en t o felts vei med fortau på begge
sider av veien. Norderhovsgata har en ÅDT på 400 og en fartsgrense på 50 km/t. Her er det fortau på
begge sider av veien , og gateparkering på begge sider . Storgata har en ÅDT på 7725 og en fartsgrense

Figur 1: Oversikt over planområdet med planavgrensning.
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på 3 0 km/t . Fortau på begge sider av veien, o g gateparkering på begge sider. Bloms gate har en
estimert ÅDT på 900. Fartsgrensen her er 30 km/t og det er fortau på begge sider av vegen. Det er
også skråstilte parkeringsplasser på den ene siden av vegen.

Per sonbil og servicetrafikk
Den største delen av trafikken rundt plan området går i Stangs gate og Storgata . Innkjøringen til
kvartalet er via Norderhovsgate til bakgården . Det er også innkjøring til parkering for den sørlige
delen av planområdet fra Bloms gat e. I Stangs gate er det også noe tungtransport hvor en del er på
grunn av varelevering til kjøpesenteret Kuben. Vareleveringen kjører inn til Kuben fra Stangs gate.

Sykkel og gangtrafikk
Det er ikke eget felt for sykkel i noen av gatene rundt kvartalet. Likevel er det en del sykkeltrafikk i vei
og på fortau. Trafikktellingen (3. og 4. mai 2017) telte også sykkel - og ga ngtrafikken. Tellingen viste at
det var mye gang - og sykkeltrafikk i perioder. Det var klart flest gående og syklende i Storgata.

Det er fotgjengeroverganger ved stort sett alle hjørnene av kvartalet, bortsett fra i det sørvestlige
hjørnet. Overgangene er utformet med senket fortau, slik at det skal være mest mulig tilgjengelig for
alle.

Kollektivtrafikk
Kvartalet ligger veldig nærme (ca. 3 min gange) busstasjonen Hønefoss sentrum hvor det går
busslinjer i alle retninger (se figur 2).

Figur 2: Linjekart over busslinjer i Hønefoss (fra brakar.no 29.06.17).
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2.2 Trafikkvolum
I trafi kktellingen e 03.05.17 og 04.05.17 ble personbiler, tung t ransport , syklende, gående og
motorsykler telt. Den 03.05.17 foregikk t ellingen for Stangs gate og Norde r hovsgate. 04.05.17 ble
trafikken i Storgata telt. Resultatene av tellingen e for Stangs gate, Norderhovsgate og Storgata er vist
i tabellene under. Det er også regnet ut ÅDT for de ulike veie ne og andel tungtrafikk.

Tabell 1: Stangs gate (03.05.17)
Tid Personbiler Tungtransport Syklende Gående Motorsykler
06:30 - 07:30 192 10 2 4 5
07:30 - 08:30 341 19 5 10 10
10:30 - 11:30 314 4 3 39 5
11:30 - 12:30 401 7 5 51 7
14:30 - 15:30 546 11 5 48 10
15:30 - 16:30 467 10 3 37 13
16:30 - 1 7:30 299 4 6 36 17
20:00 - 21:00 247 0 1 8 6
21:00 - 22:00 389 2 1 7 4
SUM 3196 67 31 240 77

ÅDT 6550
Andel
tungtransport 2 %

Tabell 2: Norderhovsgate (03.05.17)
Tid Personbiler Tungtransport Syklende Gående Motorsy kler
06:30 - 07:30 14 0 1 6 0
07:30 - 08:30 29 1 1 14 0
10:30 - 11:30 19 1 2 54 1
11:30 - 12:30 26 3 3 68 1
14:30 - 15:30 43 1 9 97 2
15:30 - 16:30 34 0 7 89 2
16:30 - 17:30 21 0 3 25 3
20:00 - 21:00 9 0 1 6 0
21:00 - 22:00 8 0 0 4 0
SUM 203 6 27 363 9

ÅDT 400
Andel
tungtransport 3 %
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Tabell 3: Storgata (04.05.17)
Tid Personbiler Tungtransport Syklende Gående Motorsykler
06:30 - 07:30 142 18 25 37 4
07:30 - 08:30 452 25 65 192 33
10:30 - 11:30 477 17 20 155 8
11:30 - 12:30 525 19 26 1 84 20
14:30 - 15:30 719 18 39 231 33
15:30 - 16:30 709 23 46 199 22
16:30 - 17:30 596 15 18 99 9
20:00 - 21:00 308 6 29 67 10
21:00 - 22:00 139 3 14 39 5
SUM 4067 144 282 1203 144

ÅDT 7725
Andel
tungtransport 3 %

Ut i fr a tellingen e er det tydelig at det er mest trafikk i Storgata. Stangs gate er også relativt
trafikkert. Størst forskjell er det kanskje på antall gående. I Stangs gate var det kun 240 gående, i
Norderhovsgate 363 mens det i Storgata var 1203.

2.3 Reisevan er
I Norderhovsgate var mye av personbiltrafikken trafikk som kjørte inn til byggene i gata. Også mye av
tungtrafikk en var vare levering som stoppet i gaten, men også noe gjennomkjøringstrafikk . Av gående
var det en del som var på ha ndletur eller lignende s om kom fra kjøpesenteret og gikk videre nedover
Norderhovsgata. Var også en del som kom fra Stangs gate og gikk videre sørover mot Bloms gate og
så i retning mot Storgata.

I Storgata var det en tydelig økning i motorsykler og scootere på morgenen, og ut over
ettermiddagen, noe av dette kan nok ses i forbin delse med skolestart på morgen en, lunsjpause på
skolene og skoleslutt på ettermiddagen da Hønefoss videregående ligger et stykke sør for
planområdet , se figur 3 . Hvis en kjører sørover fra Storgata kan e n også komme til Oslo, så en
antagelse er at det er en del av de som kjører i Storgata kjører i retning til/fra Oslo f.eks. på jobb. I
2016 var det ifølge SSB 4 567 som pendler ut av Ringerike kommune for jobb, og 3 835 som pendler
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inn. Dette er et samlet tall for hele kommunen, og ikke bare Hø nefoss, men det sier litt om at det er
en del reising inn og ut av kommunen, og det er sannsynlig at en del av dette er til/fra Hønefoss.

Figur 3: Oversiktskart med planområdets plasse ring og Hønefoss videregåend e.

2.4 Trafikksikkerhet
Det har vært 18 trafikkulykker i veiene rundt planområdet. Det har vært flest i krysset mellom Stangs
gate og Storgata. Dette er traf ikkuhell som har lettere skadet som alvorligste grad. Disse er også
registrert ove r mange år, er blant annet en hendelse som er fra 1986 (ifølge vegkart Statens
vegvesen). Det er også registrert hendelser i krysset mellom Norderhovsgate og Stangs gate.

Stangs gate er forkjørsveg og det er da vikeplikt ut på Stangs gate fra Norderhovsgate. I Storgata og
Bloms gate er det vanlige vikepliktsregler som gjelder.

For myke trafikanter er det fortau rundt hele kvartalet, med fotgjengeroverganger på 3 av kryssene .
Med tanke på skoleveg for barn og unge er det fortau langs Storgata hele vegen til Eikli barne skole
(se gangtrasé på figur 4). Brua over Storelva har gjerde mellom kjørebanen og fortauet. Det er to
veier som da må krysses, Bloms gate og Sundgata , i tillegg til at Storgata eller Osloveien må krysses
for å komme til skolen som ligger på motsatt side av vegen for planområdet . Det er fotgjengerfelt der

Hønefoss videregående
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en krysser Bloms gate og Sundgata. Det er mulig å krysse Osloveien ved rundkjøringen der det er
fotgjengerfelt.

Figur 4: Eksempel på gangtrasé fra Stangs gate 7 til Eikli barneskole.

En kan si at det er god trafikksikkerhet da fartsgrensene på vegene er relativt lave og det er god sikt i
kryssene. For myke trafikanter er vegnettet godt tilrettelagt med fortau og hyppig med
fotgjengeroverganger.

3. Framtidig trafikksituasjon
3.1 Om planforslaget
Reguleri ngsplanforslaget gir et forslag på fortetting av området med nytt bygg i Stangs gate 7 der det
skal være forretning i første etasje og bolig i de fem andre etasjene. På Storgata 13 er det lagt til to
nye etasjer oppå eksisterende bygg hvor det er tenkt for retning/kontor/tjenesteyting . Antallet
parkeringsplasser vil være styrende for biltrafikken inn og ut av området. Med forretningslokaler i
første etasje i Stangs gate 7 er hensikten at det skal være detaljhandel slik som i dag i disse lokalene.
På grunn av plasseringen av kvartalet sentralt i Hønefoss og med begrensede arealer er det tenkt at
de fleste handlende skal være gående eller syklende, eventuelt at de har parkert på nærliggende
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parkeringsplasser, og ikke at de skal parkere innenfor området. I denne trafikkanalysen tar vi
utgangspunkt i at det blir to parkeringskjellere med til sammen 37 plasser. Denne parkeringskjelleren
vil erstatte parkeringen som er i bakgården bak Stangs gate 7, hvor det i dag er ca. 7 plasser. Dette gir
30 ekstra parkeringsplas ser i forhold til dagens situasjon. Det vil ikke bli endring i antall
parkeringsplasser under Storgata 13, d e r d e t i d a g e r 2 5 p l a s s e r . N o e n a v p a r k e r i n g s p l a s s e n e p å
b a k k e p l a n t i l h ø r e n d e S t o r g a t a 1 3 v i l b l i b o r t e i p l a n f o r s l a g e t . D e t v i l å p n e s f o r a t S t o r g a t a 1 3 f å r
m u l i g h e t t i l å d i s p o n e r e s a m m e a n t a l l p a r k e r i n g s p l a s s e r i k j e l l e r u n d e r S t a n g s g a t e 7 . D e t e r i
b e r e g n i n g e n e l i k e v e l t a t t h ø y d e f o r a t d e t b l i r 3 0 e k s t r a p a r k e r i n g s p l a s s e r t o t a l t i f o r h o l d t i l d a g e n s
s i t u a s j o n , s l i k a t d e t e r t a t t h ø y d e f o r e n s i t u a s j o n m e d m a k s i m a l t m e d n y s k a p t t r a f i k k .

3.2 Framtidig trafikkvolum
Tallene som fremskrives blir ÅDT og deretter makstim e. For å finne makstimen bruker vi den
generelle utregningen som er 22% av ÅDT , her er den regnet ut med tilleggene for ÅDT fra
reguleringsplanen . Tallene her er 30 ekstra parkeringsplasser med 3,5 turer per plass. Dette gir en
ÅDT på 105. Disse turene vil fordele seg på vegene, bortsett fra Norderhovsgate der alle bilene må
passere for å komme til innkjøringen. En antagelse er at 70% av trafikken fra Norderhovsgate går til
Stangs gate, og 30% går retning Bloms gate. En antagelse videre er at 25% av ny traf ikk går i Storgata.
Det gir verdiene i tabell 4 under. Framskrivningen av ÅDT er etter 10 år, med 2 % økning i trafikk
(tabell 5).

Tabell 4:

ÅDT Tillegg ÅDT Total ÅDT Makstime
Stangs gate 6550 73 6623 1457
Storgata 7725 26 7751 1705
Bloms gate 900 31 931 205
Norderhovsgate 400 105 505 111

Tabell 5:

ÅDT 2027 Makstime 2027
Stangs gate 8073 1776
Storgata 9448 2078
Bloms gate 1135 250
Norderhovsgate 616 135

Utregningen av makstime kan være noe unøyaktig da tallene fra trafikktellingen viser at d et er en
jevnere fordeling ut over dagen enn det makstimen tar høyde for. Tilleggene i trafikken vil bli små i
forhold til trafikken som allerede er på vegene. Under tellingene ble også trafikken og trafikkflyten
observert. Det ble ikke dannet kø noen av s tedene. På morg en en var det tider med tettere trafikk i
Stangs gate, men den løste seg fort opp. Med tan ke på at planområdet ligger i et kvartal med flere
mulige kjøreveger og hvor de 30 nye bilene vil forde le seg, vil den nyskapte trafikken gi små
konsekv enser .
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4. Oppsummering

Det er gjennomført en vurdering av planlagt utbygging/arealbruk for planområdet. Basert på
forutsetningene i denne analysen er det estimert at utbyggingen medfører en nyprodusert trafikk
til/fra planområdet på rundt ÅDT 105 kjt/d. Tra fikken til/fra planområdet vil ikke øke belastningen på
vegene i særlig grad. Området har fortau og et godt utbygd kollektivtilbud.

For beboere, ansatte og besøkende på området tilsier vurderingene av området at det er potensial
for at flesteparten av per sonturene kan foretas med andre transportmidler enn bil. Dette er ikke
hensynstatt i ber e gningene slik at tallene kan gi et for høyt antall bilturer fra området.

Da området ligger midt i Hønefoss sentrum med få parkeringsmuligheter for besøkende vil dette gi
utslag i antall kjørende til forretningene. Det er likevel vanskelig å kvantifisere hvor mange av
personreisene til/fra handelsvirksomheten som kan overføres til andre transportmidler.
Pa rkeringsmuligheter i område t v i l gi utslag i fordelingen av gåend e og kjørende besøk til kvartalet.

Det må understrekes at det er usikkerhet i beregningene.

5. Kilder
• Statens vegvesen, «Håndbok V713 Trafikkberegninger»

• Statens vegvesen, «Håndbok 127 Kapasitet i kryss»

• Statens vegvesens Trafikkdatabase, vegkart.no

• Braka r .no, ruteopplysning buss.
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Oppsummering

Lafton Eiendom A S eier Stangs gate 7 gnr 605/ b nr 54. Arkitektkontoret SG Arkitektur AS har fått i oppdrag å utvikle et
forretnings - og leilighetsprosjekt på eiendommen.

Situasjon

Stangs gt . 7 inngår i kvartal 4 6 og ligger innenfor del av byen som omfattes av S entrum s planen . Arealet på eiendommen er
i ht . matrikkelen 879. 1 m2. Kvartalet avgrenses av Stangs gate mot nord, Storgata mot øst, Bloms gate mot sør og
Norderhovsgata mot vest.

Bebyggelsen i området følger Hans Bergs plan fra 1856 og N S Krums kvartalsregulering fra 1899. Området har uensartet
bebyggelse, fra eld re trebebyggelse i 2 og 3 etasjer fra byens tidligste periode til nyere mur - og teglbygg reist etter krigen.
Området var opprinnelig preget av en tett trehusbebyggelse i 2 - 3 etasjer med bakgårdsmiljø.

Stangs gate 7 har i dag en trehusbebyggelse på 2 eta sjer med saltak med fasader langs Stangsgate og Norderhovsgata.
Bebyggelsen i kvartalet består ellers av en murbygning Storgata 11 mot nord og øst fra slutten av 1950 tallet med 4 etasjer
pluss en inntrukket 5 etasje og ventilasjonsanlegg i eget oppbygg på taket, Storgata 13 mot øst, sør og vest, i 3 etasjer pluss
inntrukket 4 etasje.

Opprinnelig hadde trebygningene i bygningene sein empire - og sveitserdetaljer, men ved ombygging og rehabilitering de
senere år har fasadene fått eternit - og metallplatekledn ing i flere ulike farger og krysspostvin d uene er byttet ut . I dag er
bygningsmassen i dårlig forfatning og lite egnet for tidsmessig bruk. Området har endret karakter mye i årene fra 1960 - tallet
og fram til i dag.

Spesielle bygg i området er Bygningene tilhørende Ringerike Videregående skole med sin park, bygget i flere perioder fra
tidlig 1900 tall og tidligere Hønefoss Hjelpef engsel med detaljer fra empire, bygget i 1862 . Med sin tette bebyggelse rundt, er
grøntarealene ved skolen og fengselshagen verd ifulle for byen.

Oppover langs Storgata står bygg fra flere ulike tidsperioder side om side, med varierende høyder fra 2 til 5 etasjer.

Kuben, tidligere Hønefossenteret , har trukket gesimsen ned til 2 etasjer ut mot Fengselshaven, men er med sine boliger på
toppen, et ganske massivt bygg på 6 etasjer.

Bygningsmasse

Det forutsettes rivning av eksisterende bygg i Stangs gate 7 . Det planlegges fortetting av sentrum et byg g ih t . forslaget til
reg ulerings plan som utarbeides parallelt av MjøsPlan AS . Byggets BYA er 882.0 m2.

I etasje foreslås et forretningsareal i 1 . etasje og leiligheter i 5 etasjer over. De 2 øverste etasjer er inntrukket. Etasjehøyde 1
etasje er 4200 mm, 2 - 4 etasje 3000 mm og 3400 mm for inntrukket 5 - 6 etasje. Det planlegges 27 boliger i prosjektet.

Bygget er tenkt med disse bruttoarealene BTA:

Plan Underkjeller Parkering 20 plasser 882 m2 BTA
Plan Kjeller Parkering 17 plasser 882 m2 BTA
Pl an 1 etasje Forretninger 663 m2 BTA
Plan 2 etasje 6 Boliger (1 fire - roms, 3 tre - roms, 1 to - roms, 1 hybel ) 622 m2 BTA
Plan 3 etasje 6 Boliger (1 fire - roms, 3 tre - roms, 1 to - roms, 1 hybel) 622 m2 BTA
Plan 4 etasje 6 Boliger (1 fire - roms, 3 tre - roms, 1 to - roms, 1 hybel) 622 m2 BTA
Plan 5 etasje 6 Boliger (3 tre - roms, 3 to - roms ) 602 m2 BTA
Plan 6 etasje 3 Boliger (3 tre - roms) 40 2 m2 BTA

Byggets 1 . etasje ligger på C+ 78.5. Byggets 5 etasje er lagt C+ 92. 1. Dette er på høyde med 5 . etasje i nabobygget
Storgata 11. 5 . og 6 . etasje trekkes tilbake slik at best mulig solforhold ivaretas. Høyden på inntrukket 6 . etasje ligger på
høyde med ventilasjonsoppbygg på Storgata 11.
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Byggeskikk

Bygningstyper og byggeskikk i området er som tidligere nevn uensartet. De to etasjers eldste tømmer - og trebygninger
hadde stående falset tre kledning og saltak med teglstein. Senere tiders rehabilitering av disse bygg har medført kledning av
plater og inns etting av vindustyper som bryter med d et opprinnelige.

Etter flere større branner i byen, den siste i 1878, ble det innført murtvang i Sentrum. Bygningene bygget utover på 1900 -
tallet i sentrum på begge sider av Fossen og nedover langs Storgata, ble satt opp i mur.

Byggene som er omtalt tidligere i samme kvartal 46, Storgata 11 er bygget i mur og Storgata 13 er bygget med en type lys
teglforblending.

Nybygget i Stangs gate 7 er tenkt satt opp med en lys teglstein i fasader i kombinasjon med glassfelter og tre kledning . Viktig
i denne vurderingen er hensynet t il vedlikehold.

Trafikk

Det er stor biltrafikk i området. Hovedveien inn sørfra fra Askveien til Kongens gate er Riksveg 35 langs Stangs gate.

Prosjektet planlegges med 2 parkeringskj ellere i 2 plan med 17 plasser i plan kjeller og 20 plasser i underkjeller. Til sammen
blir dette 37 plasser. 2 plasser, på hvert plan er H C plasser. Nedkjøring til parkering legges inn fra Norderhovsgata.

Det er 27 boenheter i prosjektet. Dette skulle g i e t parkeringsbehov i ht . Kommunens vedtekter for Hønefoss Sentrum 27 x
1.0 plasser = 27 plasser.

Søppelhåndtering og vareleveranse forgår via areal tilhørende Storgata 13.

Uteanlegg

Bygget ikke utearealer for opphold og lek på bakkeplan, men det legges o pp til store balkonger ved hver leilighet. I 2 . – 4 .
etasje er det på hvert plan 139 m2 balkongareal, gjennomsnittlig 23 m2 pr bolig. I 5 . etasje er dette arealet 152 m2 .
Uteoppholdsarealet pr boenhet er her 25 m2. På plan 6 . etasje er balkongarealet mot s ør 85 m2. Dette gir areal på 28 m2 pr
boenhet.

I tillegg til dette er det på plan 6 . etasje et felles uteoppholdsareal på 221 m2. Samlet uteoppholdsareal blir 875 m2. Areal pr
boenhet blir 32 m2.

Dessuten er det nærhet til rekreasjonsområder i Fengsels haven.



R O S - an al yse
For Kvartal 46 i Ringerike kommune, plan - I D: 0605_420

Sammendrag
Det er utarbeidet ROS - analyse i forbindelse med reguleringsplanarbeid for kvartal 46 i Ringerike
kommune. Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, er det liten risiko for alvorlige
konsekvenser forbundet med tiltaket.

Innledning
I henhold til plan. Og bygningsloven § 4 - 3 skal planmyndigheten påse at det blir gjennomført en
risiko - og sårbarhetsanalyse for planområdet ved utarbeidelse av planer for utbyggi ng. Analysen skal
vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som knyttes til planområdet og eventuelle endringer som
tiltaket medfører eller for tiltak som er hjemlet i planen. Hensikten med ROS - analyser er å utarbeide
et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære
planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap om og bevissthet rundt
beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum for øvrig. For å kunne
redusere omfang a v skader og uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer,
er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke
hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle avbøtende ti ltak, og ROS - analysen har i så
måte en praktisk verdi i gjennomføring av planen.

Metode
En enkel ROS - analyse er en systematisk gjennomgang av mulig problemstillinger og uønskede
hendelser og hvor store konsekvenser det i verste fall kan få. Basert på egn e vurderinger av
problemstillingene og hvor store konsekvenser de har blir tiltak vurdert for å hindre at hendelser skal
oppstå eller redusere konsekvensene av dem. Analysen er utført i samsvar med Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder til helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse i kommunen .
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske
verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og
konse kvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til a fungere og
oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger.

Det vil først gjennomgås en sjekkliste der det er listet opp ulike problemstillinger, og det svares på
om dette er aktuelt eller ikke og med kommentarer til hvorfor/hvorfor ikke og i hvilken grad. I
sjekklisten er det listet opp flere mulige hendelser som både isolert sett og helhetlig fører til risiko og
sårbarhet med hensyn til konsekvenser for planen og konsekve nser av planen. Det vurderes hvilke
konsekvenser en eventuell hendelse kan ha for liv/helse, materielle/økonomiske verdier, miljø og
samfunnsviktige funksjoner. Hendelser det i sjekklisten eventuelt viser seg at kan innebære negative
konsekvenser for eller av planen, vil videre behandles i et skjema som gir et eksempel på uønsket
hendelse og en vurdering av sannsynlighet og konsekvens.



For datainnsamling er data via Web map server og åpne data fra følgende nettsider benyttet:

- NVE atlas: naturfarer, elv enett, nettanlegg m.m.

- Artsdatabanken: artskart for sårbar flora og fauna.

- Ngu: Radon aktsomhetskart, løsmassekart, infiltrasjonsevne

- Norsk klimaservicesenter: framskrivning av klimaendringer mot 2100.

Sjekkliste

Problemstillinger: Kommentar
NATURRISIKO Ja Nei
Skred/Ras/ustabil
grunn

Er planområdet utsatt for
snø - , is - , jord - , stein - eller
fjellskred?

x Området ligger ikke innenfor
aktsomhetsområdet for skred
på NVEs aktsomhetskart

Er det fare for utglidning av
området (ustabile
grunnforhold, dårlig
byggegrunn), eks. kvikkleire.

x Planområdet ligger ikke
innenfor områder med
kvikkleire ifølge NVEs
aktsomhetskart.

Er det fare for skred i
området?

x

Planlegges det tiltak nærere
enn 20 meter fra
bratt/masseførende bekk?

x

Flom i vassdrag Er planområdet utsatt for
flom eller flomskred, også
når en tar hensyn til økt
nedbør som følge av
klimaendringer (se NVE
Atlas)?

x Området ligger ikke innenfor
aktsomhetsområde for flom
ifølge NVEs kart.

Problemer med
overflatevann, avløpssystem,
lukkede bekker,
oversvømmelse i kjellere
osv.?

x Det er ikke kjent at det er slike
problemer. Overvann kan
likevel være en utfordring i
tettbebygde strøk med mange
harde overflater, slik at det må
hensyn tas.

Stormflo Er området utsatt for
stormflo, også når en tar
hensyn til havnivåstigning
som følge av
klimaendringer?

x

Er området utsatt for
bølgepåvirkning eller
oppstuving av flomvann
(elveutløp) i kombinasjon
med stormflo?

x

Vind og nedbør Er området spesielt utsatt for
sterk vind eller store
nedbørsmengder eks. snø?

x Det er ikke spesielt utsatt for
store nedbørsmengder, men
som resten av landet, så kan



det til tider komme større
mengder nedbør. Dette er
likevel ikke i større grad enn
normalt for landet, så det anses
ikke som aktuelt med videre
utredning.

Skog/lyngbrann Er området utsatt for tørke
eller spesiell brannrisiko som
følge av toglinje, veier,
lynedslag mm?

x Det er ikke kjent at området er
utsatt for tørke eller spesiell
brannrisiko.

Radon Trengs det særskilte hensyn
til radon?

x Planområde ligger innenfor
område med høy
aktsomhetsgrad på radon.
http://geo.ngu.no/kart/radon/
Bygg må sikres i henhold til
gjeldende teknisk forskrift.

Kritisk infrastruktur/ samfunnsfunksjoner
Samferdsel/
Transport

Vil uønskede hendelser på
nærliggende transportnett
utgjøre en risiko for
planområdet?

x En uønsket hendelse på
transportnett vil ikke utgjøre
noen vesentlig risiko på
planområdet.

- Vei, bru, tunnel? x
- Sjø, vann, elv,

havneanlegg?
x

- Jernbane x
- Flyplass? x

Kan området bli isolert som
følge av blokkert
transportnett, eks som følge
av naturhendelser?

x

Er det transport av farlig
gods i området?

x Ikke kjent at det transporteres
farlig gods i området.

Er det kjente ulykkespunkter
på transportnettet i
området?

x Det er ikke registrert noen
ulykkespunkter i nærområdet.

Er det spesielle farer
forbundet med bruk av
transportnettet for gående,
syklende og kjørende innen
området?

x Det er ingen spesielle farer for
planområdet .

- Til skole og
barnehage?

x

- Til nærmiljøanlegg,
idrettsanlegg mv.?

x

- Til butikker og
service?

x

- Til busstopp? x
Vannforsyning Ligger tiltaket i eller nær

nedslagsfeltet for
drikkevannskilde?

x



Vil planlagt tiltak/virksomhet
kunne medføre behov for å
styrke/sikre vannforsyningen
i området?

x

Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbar for svikt i
vannforsyningen?

x

Avløp Vil planlagt tiltak/virksomhet
spesielt sårbar for svikt i
kraftforsyningen?

x

Er det problemer tilknyttet
utslipp, avfallshåndtering,
spillvann, renovasjon osv.?

x

Kraftforsyning Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbar for svikt i
kraftforsyningen?

x

Vil tiltaket endre
(styrke/svekke)
forsyningssikkerheten i
området?

x

Er området påvirket av
magnetfelt fra
høyspentlinjer?

x

Elektronisk
kommunikasjon

Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbar for svikt i ekom
(telefon og internett)?

x

Vil tiltaket endre
(styrke/svekke)
forsyningssikkerheten i
området?

x

Virksomheter som representerer spesiell fare
Medfører planen etablering
av virksomhet (produksjon,
lagring eller transport av
farlige stoffer) som
innebærer spesiell risiko?

x

Vil uønskede hendelser hos
risikovirksomheter utenfor
planområdet
(industriforetak, lager eller
tankanlegg) utgjøre en risiko
for planen?

x

Fare for utslipp av farlige
stoffer, kjemikalier, gasser
eller væsker?

x

Fare for brann og
eksplosjon?

x



Faller virksomheten innenfor
storulykkesforskriften?

x

Ligger planområdet innenfor
en dambruddssone?

x

Berøres planområdet av
militært eller sivilt skytefelt?

x

Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner
Medfører planen etablering
av samfunnsviktig
virksomhet (helse - og
omsorgsinstitusjon, skole,
barnehage osv.) som er
spesielt sårbar for bortfall av
kritisk infrastruktur
(samferdsel, vann og avløp,
kraftforsyning, ekom mm)?

x

Er planlagt virksomhet så rbar
for andre forhold?

x

Farlige omgivelser
Er det regulerte vannmagasin
med spesiell fare for usikker
is i nærheten?

x

Er det terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc.)?

x

Annet? x
Er området påvirket eller forurenset som følge av
tidligere bruk

Er området påvirket av
tidligere virksomhet eks.
forurenset
grunn/sjøbunn/sediment?

x Det er ikke kjent at området er
påvirket av tidligere virksomhet
eller at det har vært virksomhet
i området tidligere som kan
forurense grunn .

Industrivirksomhet som
f.eks. avfallsdeponering?

x

Gruver: åpne sjakter,
steintipper etc.?

x

Militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.?

x

Annet? x
Ulovlig virksomhet

Er tiltaket i seg selv et
sabotasje - /terrormål?

x

Finnes det potensielle
sabotasje - /terrormål i
nærheten?

x

Brann - og ulykkesberedskap
Er det problemer tilknyttet
slukkevannforsyning
(mengde og trykk) i
området?

x



Er det problemer knyttet til
utrykning og utrykningstid,
spesielle brannobjekt i
området?

x Brannvesenet bruker ca. 1
minutt pr. kjørte kilometer og
ca. 1 minutt på rigging av
normalutlegg før det er vann på
første brannslange. Dette vil si
at uttrykningstiden til
planområdet er ca. 5 min.

Har området mangelfull
adkomst for
utrykningskjøretøy?

x Vegene på området er utformet
etter vegstandard, og det går
veg inn i planområdet som kan
benyttes av utrykningskjøretøy.

Sårbare objekter Vil planforslaget gi økt risiko
for :

Ja Nei

Natur Naturvernområder, andre
viktige naturområder,
rekreasjons - og
friluftsområder

x

Helse - og
omsorgsinstitusjoner

Sykehus, sykehjem,
aldershjem/eldreboliger,
skoler, barnehage

x

Kulturminner Objekter med stor
kulturhistorisk verdi

x

Viktige offentlige
bygninger

Administrasjonsbygg, bygg
for viktige tekniske
funksjoner

x

Trafikk - knutepunkt Jernbanestasjon,
bussterminal, havn, flyplass

x

El - forsyning Kraftverk,
høyspentledninger, trafoer,
dammer m.m.

x

I følge sjekklisten er det få hendelser som kr ever videre utredning, det eneste temaet er radon . D ette
temaet er utredet videre i eget analyseskjema (skjema 1 ) . Eventuelle tiltak er beskrevet i d ette
analyseskjemaet . Med utførte tiltak vil risiko og sårbarheten for negative hendelser være minimal.



Fra: Tollef Uppstad Buttingsrud [Tollef.uppstad.Buttingsrud@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingeborg Faller [Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 27.04.2016 08:17:57 

Emne: SV: 420 detaljregulering for kvartal 46 

Vedlegg: image002.jpg 

Hørings svar brannvesenet: 
Viser til referat punkt 5. 
Minner om at tilrettelegging for adkomsten til høyde materiell må avklares med brannvesen i 
prosjekteringsfasen. 
 
 
MVH 
Tollef Uppstad Buttingsrud 
Varabrannsjef 

  
****************************************************** 
Ringerike brann- og redningstjeneste, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Dronning Åstas gate 12 
Tlf: 32 11  74 00 (sentralbord) / 40 91 78 22 (direkte)  
 
****************************************************** 

 

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. 

If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any 

unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of 

viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 

 



Fra: Berg Egil A. U. (NO) [Egil.Berg@ncc.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 23.05.2016 22:46:19 

Emne: 420 detaljregulering for kvartal 46 – planarbeid 

Vedlegg:  

Det vises til deres brev saksnr 15/8783-8 angående varsel om oppstart planarbeid. 
 
Innspill til planarbeid: 
 

 Dette planarbeidet vil være retningsgivende for videre byutvikling for andre områder. 

 Sentrumslokalene bør ha mulighet for 6 – 8 etasjer med kombinasjon parkeringskjeller, forretning, 
bolig og kontor.  

 For boligdel åpnes for uteareal/grøntareal på tak som akseptert i andre byer som tillegg til 
nærliggende eksisterende grøntområder.  

 Tekniske løsninger for vann, avløp, fjernvarme, strøm begge veier (plusshus) blir ivaretatt og 
dimensjonert for videre utvikling 

 Infrastruktur for kollektiv-, bil-, myke trafikanter blir ivaretatt og retningsgivende for bybildet 
allerede for dette planarbeidet slik at det blir et bærekraftig bymiljø hvor man kan jobbe, bo, 
handle på et sted samt flytte seg effektivt i og ut/inn av byen. 

 
 
Egil Berg 

Daglig leder 

 

Anders Berg Eiendom AS  

Brekkebygdveien 149 

3534 Sokna  

www.andersbergeiendom.no  

 

 

Mobil 995 61 583  

egil.berg@ncc.no  

 
 



Fra: Elling Elsrud [ellingelsrud@icloud.com] 

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

Kopi: eilo@tretak.no [eilo@tretak.no] 

Sendt: 02.06.2016 11:09:59 

Emne: 420 detaljregulering for Kvartal 46 

Vedlegg:  

 

420 detaljregulering for Kvartal 46 

 

Jeg er mener det bør legges tilrette for fortetting i Hønefoss sentrum, med forretninger i første etasje og 

boliger/kontorer i øvrige etasjer. Jeg er imot at det bygges høyere enn 4 til 5 etasjer. 

Jeg går derfor imot at kvartalet Skøiengården og gamle Vikenbygget blir høyere enn det er i dag 

Mvh 

Elling Elsrud 

 

Sendt fra min iPad  
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Kvartal 46 - gnr 318 bnr 54 m. fl. - Hønefoss - Ringerike kommune 

- detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse om kulturminner

Vi viser til oversendelse datert 29.04.2016 vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for 
kvartal 46 i Hønefoss sentrum, jf. § 12-8 i plan- og bygningsloven. Høringsfristen er satt til 23.05.2016.

Buskerud fylkeskommune gir her kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

KORT OM PLANEN
Planområdet er omtrent 3,3 daa stort og består av kvartalet som avgrenses av Stangs gate i nord, 
Norderhovsgata i vest, Bloms gate i sør og Storgata i øst. 

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for fortetting i Hønefoss sentrum. Det planlegges å 
rive Skøiengården nordvest i kvartalet for å gi plass til ny bebyggelse. Det foreslås også at 
byggehøyden for de sørligste delene av kvartalet økes med to etasjer.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
Planområdet er helt nedbygd med nyere tids bebyggelse og anlegg, og det er ikke kjent automatisk 
fredete kulturminner her.  Vi anser potensialet for funn av hittil ukjente automatisk fredete 
kulturminner innen planområdet som lavt, og har derfor ingen merknader til planen hva gjelder 
automatisk fredete kulturminner.

Vi ber om at følgende bestemmelse innarbeides ved planforslag til offentlig ettersyn:
«Dersom det under arbeidet likevel skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må dette 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen varsles, jfr. lov om kulturminner § 8, annet ledd. » 

NYERE TIDS KULTURMINNER
Vi gjør oppmerksom på at det er kulturminneinteresser både i og like utenfor planområdet.

Kulturminner i planområdet
Planområdet er delvis bebygd, og vi gjør oppmerksom på at deler av bebyggelsen har verneverdi.

Ringerike kommune
att. Ingeborg Faller
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 23.05.2016 Vår referanse: 2016/2466-2 Vår saksbehandler:
Deres dato: 29.04.2016 Deres referanse: 15/8783-8 Anja Sveinsdatter Melvær, tlf. 32808737

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Storgata 11 er vurdert til å ha høy verneverdi i kulturminneregistreringen for Hønefoss sentrum. 
Bygningen har høy arkitektonisk verdi og har i hovedsak alle originale bygningsdeler bevart. Storgata 
11 ble oppført i 1958 og ble tegnet av arkitekt Helge Hoel. I 1971 fikk bygningen fasadedekor i 
naturstein utført av Ståle Kyllingstad. 

Stangs gate 7, «Skøiengården», er vurdert til å ha middels verneverdi i kulturminneregisteringen for 
Hønefoss sentrum. Bygningen er vurdert til å ha middels miljøverdi, men er ellers vurdert til å ha lav 
verneverdi. Stangs gate 7 ble ifølge kulturminneregistreringen oppført som forretningsgård i 1875. 
Bygningen har gjennomgått flere endringer i nyere tid.

Storgata 13 er vurdert til å ha lav verneverdi i kulturminneregistreringen for Hønefoss sentrum. 

Kulturminner like utenfor planområdet
Vi gjør særskilt oppmerksom på at Hønefoss hjelpefengsel i Storgata 9 (gnr 318 bnr 68) er fredet etter 
kulturminneloven (Askeladden-ID 87625). Hønefoss hjelpefengsel består av en sammenbygd 
hovedbygning, cellefløy og et frittliggende uthus og omfatter et helt kvartal i Hønefoss sentrum. 
Husene ble oppført i 1862 og ble tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer. Tiltak som berører det 
tidligere fengselet, og som krever dispensasjon fra kulturminneloven, må oversendes Riksantikvaren.

Merknader til planlagte tiltak
Det planlegges å rive eksisterende bygning i Stangs gate 7 og erstatte den med en ny bygning med 
samme plassering. Det er planlagt å bygge en boligblokk i seks etasjer hvor den øverste etasjen skal 
være inntrukket fra gesimsen. I første etasje planlegges det butikk- og næringslokaler. 

Det går ikke fram av varsel om oppstart at Storgaten 11 skal endres. Vi ser det som positivt at dette 
bygget skal bevares og vi anbefaler at bygningen reguleres til bevaring gjennom hensynssone c) 
bevaring av kulturmiljø (SOSI-kode H570). Vi anbefaler at det knyttes bestemmelser til denne 
hensynssonen slik at fasadeutformingen til Storgaten 11 blir bevart og at det legges noen føringer for 
nye tiltak i området slik at nye tiltak tilpasser seg den verneverdige bygningen. Vi vil i det følgende gi 
noen forslag til utforming av bestemmelser knyttet til hensynssone c) bevaring av kulturmiljø:

- Det er ikke tillatt å rive bygningen som markert med svært høy verneverdi innenfor
hensynssonen med mindre forfall/skader er dokumentert i et slikt omfang at bygningen må
regnes som tapt. Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse utarbeidet av antikvarisk
sakkyndig må legges ved rivesøknad.

- Ved planlagt fasadeendring på bygninger markert med svært høy verneverdi skal
originale/eldre bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke bevares så langt
det lar seg gjøre. Dersom eldre bygningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages eksakte kopier
av bygningsdelene som skiftes ut.

- Tilbygg og nybygg skal tilpasses eksisterende kulturmiljø og det arkitektoniske hoveduttrykk
miljøet har. Dette gjelder volum, form, fasadeutforming og materialbruk. Detaljering av fasade
bør utføres slik at det framgår at bygningen er ny. Planlagt nybygg/tilbygg skal også tilpasses
bebyggelsesstrukturen i området.

- Før planlagte fasadeendringer, tilbygg og nybygg innenfor hensynssonen godkjennes, skal
kommunen innhente uttalelse fra regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunen.
Buskerud fylkeskommune skal også ha tilsendt kopi av vedtak i saker fylkeskommunen har
uttalt seg til.
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Med bakgrunn i at Stangs gate 7 er vurdert til å ha middels verneverdi vil vi ikke motsette oss at 
bygningen rives. Vi anbefaler imidlertid at ny bebyggelse tilpasses omkringliggende bebyggelse i volum 
og utforming. Tegningene i søknadsbrev datert 14.05.2015 viser en bygning som vil bli høyere enn den
øvrige bebyggelsen i planområdet og omkringliggende bebyggelse. Vi ser det som positivt at den 
øverste etasjen planlegges å være tilbaketrukket, men vi anbefaler kommunen å vurdere om bygget 
blir for høyt i forhold til den omkringliggende bebyggelsen.

Planarbeidet vil også legge til rette for at Storgata 13 får en påbygning på to etasjer. På bakgrunn av 
bygningens lave verneverdi vil vi ikke motsette oss at det gjøres endringer med bygningen, men vi ber 
kommunen vurdere om et påbygg på to etasjer vil gjøre bygningen for høy i forhold til den 
omkringliggende bebyggelsen.

Det er positivt at kommunen ønsker et nybygg som er tilpasset bybildet og som vil bidra til god 
byutvikling. Vi anbefaler å vurdere fjernvirkning og nærvirkning av tiltak i området. Det bør lages gode 
illustrasjoner som viser hvordan området vil bli seende ut etter vedtatt plan. Planprosessen bør gi et 
mest mulig avklart bilde av hvordan området blir seende ut etter vedtatt plan.

Vi ber om at våre innspill tas med i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Anja Sveinsdatter Melvær
teamleder kulturminnevern rådgiver/arkeolog
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3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for kvartal 46 i Hønefoss sentrum

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Kvartal 46 i Hønefoss sentrum i Ringerike kommune. Vi ber om at forhold knyttet til 
støy, luftforurensning, barn og unge, landskap, klima, energi, universell utforming og 
naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 29. april 2016 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for kvartal 46 i Hønefoss sentrum i Ringerike kommune. 

Det går frem av kunngjøringen at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting i 
Hønefoss sentrum. Det skal i hovedsak foreslås forretning i første etasje og boliger i øvrige 
etasjer. Det skal også åpnes for kontorer og tjenesteyting. I gjeldende kommuneplan er 
området avsatt til sentrumsformål.

Fylkesmannens kommentarer

Fylkesmannen minner om at støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Nye boliger med 
uteoppholds- og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med retningslinjen. Ut 
fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan det eventuelt ved 
dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at alle boliger sikres 
en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett soverom, skal 
ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må også ha tilgang til 
uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.

Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av 
støyforhold i tråd med støyretningslinjen. Det må også stilles krav om at det ved søknad om 
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rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 
støytiltak. Videre må det innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før 
boligene kan tas i bruk. Vi ber om at støyfaglige utredninger følger saken og at eventuelle 
nødvendige støytiltak innarbeides i planen. 

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
T-1520 må også legges til grunn. For å unngå at flere eksponeres for luftforurensning, bør 
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning lokaliseres til områder med 
god luftkvalitet. Det er imidlertid ønskelig med økt fortetting av boliger i byområder for å 
redusere bilavhengigheten og dermed luftforurensningen. Kommunen må derfor ha en avklart 
holdning til hvor nye boliger lokaliseres. I rød sone bør det ikke tillates etablering av boliger. 

Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. 
Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering 
av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og 
tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Vi minner om at lekearealer på tak 
ikke kan aksepteres som eneste løsning, kun som et supplement til arealer på bakkenivå. Ved 
en eventuell omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de 
rikspolitiske retningslinjene krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de
generelle kravene til lekemuligheter kan oppfylles. Videre må det redegjøres for trafikksikker 
skolevei.

Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom 
bestemmelser om utforming av ny bebyggelse. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om 
landskapsverdier og ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den 
europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.

I den grad det er relevant for dette området, må det også som en del av planarbeidet 
redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.

Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger jf. blant annet Meld. St. 21 
(2011–2012) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 
fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Det er reguleringsplanen som iverksetter 
tilknytningsplikten. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014.

Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det 
må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. Vi 
viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
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Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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Uttale til melding om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for 

Kvartal 46 i Ringerike kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 29.04.2016. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Saken gjelder 

Det er varslet oppstart av nevnte planarbeid. Området er på ca. 5,4 daa og er pr. i dag 

regulert i reguleringsplan for Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 og reguleringsplan for 

Hønefoss-senteret, vedtatt 08.06.2006. Området er regulert til forretning/kontor, kjøreveg 

og fortau. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting i Hønefoss sentrum. 

Foreslåtte arealformål er forretning, boliger, kontorer og tjenesteyting. 

 

Området grenser i nord mot Fv35 Stangs gate, i øst mot Fv169 Storgata, i sør mot den 

kommunale vegen Bloms gate og i vest mot den kommunale vegen Norderhovsgata. 

 

Statens vegvesen har følgende innspill til arbeidet med reguleringsplanen 

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større 

sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag synes her 

å være godkjent kommuneplan. 

 

Vi er enige i kommunens prioritering av at det bør legges til rette for fortetting i sentrum. 
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Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, 

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større 

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse, noe vi mener er nødvendig i 

dette planarbeidet. 

 

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) 

må avklares spesielt. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør prioriteres. Vi gjør 

oppmerksom på at tilstrekkelige parkeringsmuligheter for sykkel bør prioriteres. 

 

I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- 

eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt 

gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for 

regulering av riks- eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. 

 

Vi viser til regulert byggegrense i gjeldende plan. Alt vedrørende byggegrensen i ny 

reguleringsplan må vurderes på nytt. Byggegrensen skal mellom annet vurderes i forhold til 

støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering av støyømfintlige formål nær riks- 

eller fylkesveg må støyforholdene være dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i 

planen. Det må også vurderes om trafikkøkning som følge av plantiltaket vil påvirke 

eksisterende støyømfintlige formål i området. ”Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser 

langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndepartementet 7. desember 2004 og 

klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 100 m. Vi minner om at byggegrensen 

gjelder for alle tiltak, for eksempel veger, parkeringsplasser m.m. 

 

Planavgrensningen er foreslått mitt i Fv35 og Fv169. Avgrensning av reguleringsplaner 

legges normalt til senterlinjen av veg slik at veg- og trafikkforhold blir avklart på den siden 

som reguleres. Vi mener at avgrensningen av reguleringsplanen skal legges til senterlinjen 

av fylkesvegene. 

 

Videre ber vi om at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Vi viser i øvrig til Rikspolitiske retningslinjer for 

samordnet areal- og transportplanlegging, Statlig planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009, Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442/2012 og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser. 

 

Vi minner også om kommunens folkehelsemelding som tar opp at flere bør gå og sykle og 

om Sykkelbyavtalen Hønefoss 2015-2020 som er en forpliktende sykkelbyavtale mellom 

Ringerike kommune, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune. Hovedmålet i avtalen er 

at sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 prosent innen 2020. Nærværende planarbeid 

bør bygge opp under dette. 
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Vi forutsetter ny uttale senest i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

 

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for plan for forvaltning 

Med hilsen 

 

 

Anders O. T. Hagerup    

Seksjonsleder Gunhild Aaby Holt 

   Saksbehandler 
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Detaljregulering for K vartal 46
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Nr Navn Dato
1 Buskerud fylkeskommune 23.05.2016
2 Fylkesmannen i Buskerud 19.05.2016
3 Statens vegvesen 29.04.20 16
4 Ringerike brann - og redningstjeneste 27.04.2016
5 Anders Berg Eiendom 23.05.2016
6 Elling Elsrud 02.06.2016



2

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1. Buskerud fylkeskommune

BFK k ommenterer at bygget i Stangs
gate 7 som er tiltenkt revet er vurdert
til å ha middels verneverdi og at de
ikke vil motsette seg at bygningen
rives. De anbefaler i midlertid at ny
bebyggelse vil tilpasses
omkringliggende bebyggelse i volum
og utforming.

De kommenterer også a t Storgaten 11
har høy verneverdi og at det er positivt
at dette bygget bevares. De anbefaler
derfor at bygget reguleres til bevaring
og kommer med forslag til utforming
av bestemmelser knyttet til denne
hensynssonen.

Videre kommenter er BFK at de er
usikre på høyden på bygningene og ber
om at det lages gode illustrasjoner på
hvordan dette blir seende ut etter
vedtatt plan.

Det vil bli laget
illustrasjoner på byggene,
slik at man kan se
tilpassingen til
omkringliggende
bebyggelse, b åde med tanke
på høyde, volum og
utforming. Hensynssone for
bevaring vil bli lagt på
Storgaten 11, og foreslåtte
bestemmelser
implementeres i
bestemmelsene.

Det er viktig at ny
bebyggelse tilpasses
omkringliggende
bebyggelse i volum
og utforming.

Storgat a 11 får en
hensynssone.

Høyden og volumet
på nytt bygg er et
viktig tema som bør
avklares politisk ved
1. gangsbehandling
av planen.

2 . Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen minner om at
støyhensyn må ivaretas i tråd med
Klima - og miljødepartementets
ret ningslinje for støy i arealplanlegging
T - 1442/2012. De kommenterer videre
at u t fra beliggenheten sentralt i byen
og nær kollektivknutepunkt kan det
eventuelt ved dokumentert behov
aksepteres avvik fra anbefalte
støygrenser forutsatt at alle boliger
sikres en stille side. Minst halvparten
av rom for støyfølsom bruk, inkludert
minst ett soverom, skal ha vindu i
fasade som tilfredsstiller anbefalte
grenseverdier. Boligene må også ha
tilgang til uteoppholdsareal med
tilfredsstillende støyforhold.

De kommenter er videre at retningslinje
for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging T - 1520 må legges til
grunn.

Det vil bli laget en
støyrapport for kvartalet
med foreslåtte tiltak for å
kunne redusere støy på de
sidene det er et behov.
Uteoppholdsarealet må
vurderes med tanke på støy,
men med en takterrasse vil
det være mulig å kunne få et
uteoppholdsareal som har
tilfredsstillende støyforhold.

Luftkvalitet må også
vurderes i planarbeidet, og
det bør legges inn føringer i
planen på utforming av
bygg og
ventilasjonsløsninger for at
støv problematikken kan
reduseres.

Gjennom
støyrapporten ser
man hvilke tiltak som
er nødvendige for å
tilfredsstille kravene
i Teknisk forskrift.

Uteoppholdsareal på
tak og
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Rikspolitiske retningslinj er for barn og
unge ber også FM at følges opp, da
spesielt med tanke på tilstrekkelig
lekeareal for barn i alle aldre og at det
må redegjøres for trafikksikker
skolevei.

FM ber også om at det innarbeides i
bestemmelsene at det er
tilknytningsplikt for fjernvarme. I
tillegg minner de om at planleggingen
må vektlegge prinsippene om
universell utforming og at det skal
følge en R OS - analyse med planen.

For barn og unge vil de t
være viktig med lekeareal,
og med en begrensning på
areal innenfor planområdet
blir nærliggende lekeareal
utenfor planområdet og
tilgangen på disse viktig.
Skolevei og veier til
utenforliggende lekeareal
vil beskrives i en
trafikkanalyse.

Tilknytningsp likt til
fjernvarme vil legges inn i
bestemmelsene. Og det vil
utarbeides en ROS - analyse.

3 . Statens vegvesen

Sta tens vegvesen er positiv til at det
legges til rette for fortetting i sentrum.
De mener at en virkning av økt trafikk
som en fortetting vanligvis medfører
må dokumenteres nærmere med en
trafikkanalyse.

Videre kommenterer SV at
byggegrensen må vurderes på nytt.
Både med tanke på støy og
«Fylkesdelplan for avkjørsler og
byggegrenser langs riksvegnettet i
Buskerud» der byggegrenser på
riksvegnettet økes til 100 m.

SV minner også om tilrettelegging for
tilgjengelighet til kollektive
transportmidler, sykkel og gående.

En trafikkanaly s e vil
utarbeides og være en del
av plandokumentene.

Byggegrensen mot veg vil
beholdes slik den er i dag,
da dette er et kvartal med
eksisterende bebyggelse, og
det vil være hensiktsmessig
å legge nye bygg på linje
med de eksi sterende slik at
kvartal sstrukturen
videreføres .

Tilrettelegging for
tilgjengelighet til kollektive
transportmidler, for sykkel
og gående vil bli ivaretatt i
det videre planarbeidet. Det
vil bli lagt til bestemmelse
om sykkelparkering
innenfor området og
tilgjengeligheten ellers vil
bli beskrevet i
trafikkanalysen som skal
utarbeides.

Trafikkanalyse
medfølger
planforslaget.

Byggegrensene bør
beholdes for å kunne
utnytte arealene i
sentrum av Hønefoss.

Rådmannen mener
tilrettelegging for
kollektivtrafi kk,
sykkel og gange er
viktig for å nå
overordnede
målsettinger.

4 . Ringerike brann - og
redningstjeneste

Ringerike brann - og redningstjeneste
viser til referat punkt 5 og minner om
at tilrettelegging for adkomsten til
høydemateriell må avklares med
brann vesen i prosjekteringsfasen.

I den v idere prosjektering en
må brann - og
redningstjenesten
konfereres. U tforming av
bygg må ta hensyn til at det
skal være tilrettelagt for

Tas til orientering.
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rømningsveier og at
utrykningskjøretøy skal
komme til.

5 . And ers Berg Eiendom

Anders Berg Eiendom mener at dette
planarbeidet vil være retningsgivende
for videre byutvikling for andre
områder. De kommenterer generelt at
sentrumsl okalene bør ha mulighet for
6 - 8 etasjer med kombinasjon
parkeringskjeller, forretning, b olig og
kontor, og at det for boligdel åpnes for
uteareal/grøntareal på tak som tillegg
til nærliggende eksisterende
grøntområder.

De kommenterer videre at tekniske
løsninger for vann, avløp, fjernvarme,
strøm begge veier (plusshus) blir
ivaretatt og dimen sjonert for videre
utvikling og at infrastruktur for
kollektiv - , bil - , myke trafikanter blir
ivaretatt.

Høyder på bygg vil vurderes
i det videre planarbeidet,
men det vil legges opp til en
kombinasjon med forretning
og kontor med parkering i
kjeller i ho vedsak.
Uteoppholdsareal på tak
skal vurderes og virker som
en god løsning med tanke
på solforhold og st øy.

Videre, se kommentar til
Fylkesmannen i Buskerud
og Statens vegvesen.

Det er plan 431
Områderegulering
Hønefoss som vil gi
retningslinjer for
videre utvikling av
andre arealer i
sentrum av Hønefoss.
Det er viktig i alle
plansaker å vurdere
hvert område for seg,
siden ingen områder
er like.

Når det gjelder
byggehøyde er må
mål om fortetting
veies opp mot andre
behov, som lys, luft
og gode byro m.

6 . Elling Elsrud

Elsrud mener det bør legges til rette for
fortetting i Hønefoss sentrum, med
forretninger i første etasje og
boliger/kontorer i øvrige etasjer. Elsrud
er imot at det bygges høyere enn 4 til 5
etasjer og er derfor imot at byggene i
kva rtalet blir høyere enn de er i dag.

En ny regulering i området
vil åpne for en fortetting.
Om det skal fortettes bør
byggene bli noe høyere enn
det de er i dag, men høyder
vil bli vurdert i den videre
planprosessen.

Fortetting er bra for
Hønefoss. Anta ll
etasjer det åpnes opp
for vil bli et politisk
spørsmål i det videre
arbeidet med planen.
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 17/1273-31   Arkiv: PLN 432  

 

432 Detaljregulering Hemskogveien panorama - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hemskogveien Panorama sendes på høring og legges ut 

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 202 Havna 

Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (siste mindre endring 27.06.13) som overlappes av ny plan, 

ved vedtak av 0605_432 Hemskogveien Panorama. 

 

4. Parkeringsløsning for beboere på eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt 

snuhammer, samt avtaler med grunneier om etablering av snuhammer må avklares og 

dokumenteres før 2 gangsbehandling. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for rekkehusbebyggelse med til sammen 12 

boenheter, fordelt på 2 bebyggelser på eiendom 103/288 og østre del av 103/94. Planen 

fremmes som en privat detaljregulering. Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende 

anlegg som uteoppholdsarealer, felles ute- og lekearealer, adkomst og parkering, samt 

kjøreveg, fortau og annen veggrunn. Eiendom 103/224 er også inkludert i planforslaget etter 

initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og 

forslagstiller.  

 

Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområde 

Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot 

vest. Den heter også Hemskogveien og via den kommer man til de fremtidige boligene som 

planforslaget gjelder. Denne avstikkeren av Hemskogveien brukes også av beboerne i Øvre 

Nordbergveien 10.   

 



Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og anbefaler at planforslaget 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn og historikk 

Planforslaget som legges frem for behandling foreslår å legge til rette for bygging av 

rekkehusbebyggelse med 12 boenheter. Det har tidligere vært planer om en annen type 

bebyggelse på tomten og i den forbindelse har kommunen ved flere anledninger behandlet 

søknader knyttet til eiendommen.  

 

Eiendommen ble fradelt i sak 02/02883, delegasjonssak nr. 0001/03, datert 02.01.2003, 

området var også da definert som nåværende boligområde. Da gjeldende kommuneplan, 

vedtatt 27.01.2000, kommuneplanbestemmelsene § 1.4 nr. 1 åpnet for at eiendommer i 

boligområder kunne bebygges med småhusbebyggelse, angitt som bygninger med inntil 2 

boenheter. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 30.08.2007, åpner i 

kommuneplanbestemmelsene § 1.1.2 nr. 1, for bygging av hovedleilighet med en bileilighet på 

inntil 65 m². I 2011 ble det søkt dispensasjon fra gjeldende kommuneplanbestemmelser for å 

bygge en tomannsbolig. Saken ble behandlet politisk av Hovedkomiteen for miljø- og 

arealsaker i møte 14.11.2011 i sak 122/11, og Hovedkomiteen vedtok enstemmig 

rådmannens forslag til vedtak. I saksfremlegg til Hovedkomiteen ble det vist til at 

eiendommen er uvanlig stor til å ligge i et så utbygget område og at det i tiden eiendommen 

ble fradelt ville kunne blitt gitt tillatelse til bygging av en tomannsbolig eller to eneboliger 

uten søknad om dispensasjon. I 2016 ble det sendt inn en søknad om oppføring av to 

eneboliger. Byggesaksavdelingen behandlet saken og i medhold av delegert myndighet ble 

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser §1.1.2 nr.1 med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2 vedtatt, delegasjonssak 604/16. Søknaden godkjentes også i henhold til 

plan- og bygningslovens § 20-1 med betingelser. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Forslaget har vært sendt 

på oppstartshøring i perioden 5.9.17 – 9.10.17. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området som ønskes utbygd er i dag ubebygd og ligger rett sør for fv. 241 Hadelandsveien.  

Opprinnelig var det her skog i en bratt fjellskråning. Nå er skogen ryddet og fjellskråningen er 

sprengt vekk i forbindelse med at opprinnelig hensikt med området var å bygge to eneboliger 

som var godkjent i delegasjonssak 604/16.  

 

Planområdet inkluderer også eiendom 103/224 som er en opparbeidet eneboligtomt bebygd 

med en enebolig, samt garasje og et utehus/bod.     

 

I området ligger de også en grusvei som leder inn til boligene i Øvre Nordbergveien 10 fra 

Hemskogveien. 

 

  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra PowWow Arkitekter AS 15.5.2018.  

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



- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse   

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Holths Bygg og Eiendom AS er forslagstiller.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er i all hovedsak uregulert. En begrenset del av planområdet i øst sammenfaller i 

forbindelse med veiareal med detaljreguleringsplan 202 Havna Hemskogen. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 103/288, 224 og 287, samt deler av 

103/94,177,129,62 og 3063/1. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 5.9.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad DATO 

9.9.2017, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Varsel om innsigelse 

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i 

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Ringerike kommune ønsker og forventer en kraftig befolkningsøkning frem mot 2030. Derfor 

er det viktig med nye boliger i ulike former for å kunne møte veksten. Området som ønskes 

utbygd i dette planforslaget ligger i Haugsbygd, som er et av de prioriterte lokalsamfunna 

hvor kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Kommuneplanbestemmelsene 

stiller krav om reguleringsplan. 

 

Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende, og Folkehelsemeldingen 

I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall 

gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense 

bilbruk og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager.  

 

I dette planforslaget legges det til rette for gående i form av fortau fra adkomst til boligene 

som knyttes sammen med eksisterende fortau i krysset Hemskogveien/Haugkollen. Herfra går 

fortau videre ned til Ringkollveien hvor gang- og sykkelvei går østover til busslomme for 

kollektivtrafikk til Hønefoss i kryss ved Ringkollveien/Bånntjernveien. Mot vest går gang- og 

sykkelveien helt til Vang skole.   

 



Juridiske forhold  

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

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

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement. / Saken er i strid med 

kommuneplanen og legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen store økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Det skal etableres ca. 40 meter fortau langs den kommunale delen av Hemskogveien, som 

knyttes til eksisterende fortau. Dette kan gi en mindre økt kostnad for drift/vedlikehold av vei 

for Ringerike kommune. 

 

Utbygginga vil muligens kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form 

av sosiale tjenester. Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Behov for informasjon og høringer 

I forbindelse med en justering av planavgrensningen etter varsel om oppstart ble det sendt ut 

en begrenset varsling om utvidelse av planavgrensning til berørte parter. Hensikten med 

utvidelsen er å legge til rette for et felles uteareal. Varslingen ble sendt ut den 28.2.2018 med 

frist for å komme med merknader den 14.3.2018. Ingen merknader ble mottatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planområdet ligger i et etablert boligområde i Haugsbygd som er gradvis utbygd over mange 

år. To større, vedtatte detaljreguleringsplaner (177 Nordberg og 202 Havna Hemskogen) 

ligger vest og øst for planområdet. Planområdet er en del av et uregulert område inneklemt 

mellom vedtatte detaljreguleringsplaner. Det er avsatt til boligområde i kommuneplanens 

arealdel, og rådmannen anser det derfor som en naturlig tomt å bygge ut.  

 

Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av eneboliger, i tillegg til noe terrassert 

bebyggelse, samt noen rekkehus og kjedete eneboliger. Den type bebyggelse som 

planforslaget legger frem er derfor ikke den typiske boligtypen i Haugsbygd. Tomten som 

planlegges bebygd ligger i en skråning ned mot fv. 241 og vender seg vekk fra eksisterende 

bebyggelse. Det er ikke mange naboer til den planlagte bebyggelsen og nabobebyggelsen 

ligger heller ikke helt tett oppå tomten som forslagstiller ønsker å bygge ut, med unntak av 

nabo i øst. Forslagstiller anser at nabobebyggelsen vil bli lite påvirket av planforslaget, med 

unntak av nabo i øst, på eiendom 103/224. Her har forslagstiller valgt å legge bebyggelsen 10 

meter fra eiendomsgrensen for ikke å forringe lysforhold og utsikt til eneboligen på denne 

eiendommen. Forandringene er gjennomført på bakgrunn av dialog mellom forslagstiller og 

grunneier på 103/224. Rådmann anser at en fortetting med 12 boenheter på denne tomten er 

en god utnyttelse av et areal som opprinnelig var en bratt skråning. Antall parter som blir 

berørt av byggeplanene er få.   

 



For å sikre gode solforhold inne i boenhetene planlegger forslagstiller å sette inn store 

vinduer og glassdører i fasader mot nordvest og sørøst. De åtte boenhetene som ikke har tre 

fasader skal ha takvindu over innvendig trapp for å sikre gode lysforhold. Montering av 

takvinduer sikres i reguleringsbestemmelsene.   

 

Bebyggelsen ligger på brinken av skråningen ut mot Hadelandsveien. Gårdsplassen krever en 

støttemur som er opp til 5 meter. Bebyggelsens plassering og bebyggelsens høyde sett fra 

nord mot sør vil derfor ha en betydelig fjernvirkning mot nordvest mot Hadelandsveien. Mot 

boligfelt og annen bebyggelse i sør og sørøst vil den framstå som en en etasjes bebyggelse. 

Forslagstiller planlegger at støttemuren vil bli beplantet, som vist i snitt, for å redusere 

fjernvirkningen. Rådmann er usikker på effekten og konsekvensen av fjernvirkningen, men ser 

positivt på at forslagstiller vil finne løsninger som reduserer den. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Det er kommet inn 8 

uttalelser. Flere av merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Infrastruktur 

Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområdet 

Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot 

vest. Det er en bivei til Hemskogveien og den har sammen navn. Via den kommer man til de 

planlagte boligene som planforslaget gjelder. Denne avstikkeren, som heter Hemskogveien i 

likhet med hovedveien, brukes også av beboerne i Øvre Nordbergveien 10. Det er en privat 

vei, mens hovedveien Hemskogveien er kommunal. Trafikkanalysen konkluderer med at 

utbygging ikke vil belaste overordnet vegnett, slik at tiltak i hovedveien Hemskogveien blir 

nødvendig. 

 

Biveien Hemskogveien skal oppgraderes med en større bredde og skal asfalteres frem til 

avkjørsel til de planlagte boligene. Det skal også etableres en snuhammer på 

parkeringsplassen til beboerne på eiendom 103/277. Parkeringsløsning for beboere på 

eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt snuhammer, samt avtaler med grunneier/e av 

103/277 om etablering av snuhammer må avklares og dokumenteres før 2. gangsbehandling.  

Før brukstillatelse kan gis skal tilrettelegging i form av forbedret veistandard og snuhammer 

for renovasjonsbiler være etablert i henhold til krav og retningslinjer fra HRA. 

 

Fra innfartsvei Hemskogveien og opp til de planlagte boligene etableres det en vei opp til 

garasjeplan. Denne veien har største stigning på 7 % Dette er litt over anbefalingene i 

vegvesenets håndbok 017 Veg- og gateutforming . Vegen vil bli bygget opp med støttemurer 

med varierende høyde. For å redusere opplevelsen av støttemurene, skal murene konstrueres 

slik at jordmatter kan binde opp vegetasjon i skrå helning ned til veien. Mot veien avsluttes 

skråningen med stablestein med høyde 1,5m 

Med en slik rekonstruksjon av skråningen vil kun 1-1,5 m av selve støttemuren være synlig på 

de høyeste stedene. Dette er illustrert i snitt i illustrasjonsplan. Gårdsplassen vil ha en bredde 

på 6 m slik at det blir mulig å snu kjøretøy ut fra garasjen. 

 

Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet. Alle enheter har hver sin garasje 

med plass til 2 parkeringsplasser. Disse ligger på bakkeplan. Hver enhet har direkte adkomst 

fra sin garasje inn i boligen. Det settes av 5 plasser til gjesteparkering. 

Det skal også være 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. 



 

Det vil ved gjennomføringen av planforslaget etableres fortau fra avkjørsel til planlagt 

bebyggelse bivei Hemskogveien til krysset til hovedleden Hemskogveien. Fra krysset 

etableres fortau fram til krysset Hemskogveien X Haugkollen. På motsatt side av krysset er 

det opparbeidet fortau fram til Ringkollveien. Det vil da bli fortau fra planområdet, langs 

Ringkolleveien, videre langs Øvre Klekkenvei og Fløytingen og helt frem til skole og 

barnehage, samt til bussholdeplass i Ringkollveien.  

 

Nye boliger skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger på egen tomt. 

Forslag til ledningsdimensjoner og endelige dimensjoner på ledninger vil bli avklart i 

forbindelse med den videre detaljprosjektering. All utførelse vil skje i samsvar med Ringerike 

kommunes VA-norm. Brannkum ligger i på tomten i Hemskogveien ca. 50 m fra 

bebyggelsen. Det forutsettes at eksisterende ledning har brannvannskapasitet. Overvann skal 

håndteres på egen grunn. 

 

Lekeplasser 

Det skal etablerers to felles lekeplasser og et uteareal mot vest. Det største utearealet er 

plassert mellom byggene over gjesteparkering og sykkelparkering, med en størrelse på over 

200 m2. Størrelsen på lekeplassen sikrer gode solforhold på dette arealet som ligger mellom 

byggene. Her skal heis/løfteplattform plasseres samt felles trapp og disse fungerer som felles 

adkomst for besøkende til boligene. Den andre lekeplassen er orientert mot øst og ligger som 

en buffer mellom tilstøtende nabo på tomt Gnr/Bnr 103/94. Mot vest etableres et felles 

uteareal med sittegruppe. 

 

Planen har bestemmelser som sikrer størrelse og plasseringen av lekeplasser og uteareal, samt 

opparbeidelse av disse før det gis brukstillatelse for boligene. Heis/løfteplattform er også 

sikret i reguleringsbestemmelsene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

ROS-analyse 

Nedenfor er en sammenfatning av de mulige uønskede hendelsene som er beskrevet i ROS- 

analysen og hvordan disse håndteres i planforslaget. 

 

1. Klimaendring og økt nedbør  

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise løsning 

for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.  

 

2. Radon 

Ifølge NGUs aktsomhetskart for radon er det moderat til lav risiko i planområdet, men 

høyrisiko i et område nær planområdet. Krav i TEK 17 § 13-5 må dokumenteres i byggesak. 

 

3. Terrengformasjoner som utgjør fare 

Tomten ligger i bratt skrånende terreng og det vil være fare for fall og utforkjøring. Planens 

bestemmelser sikrer at det skal monteres mur/gjerde/rekkverk som hindrer dette. 

 



4. Inngrep i kraftforsyning 

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise 

løsninger og avtaler knyttet til strømforsyning.  

 

5. Inngrep i vannforsyning og avløpsnett  

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise 

løsninger for vann- og avløp- 

 

6. Støy 

Det er utarbeidet en støyrapport som viser at store deler av utbyggingsområdet ligger 

innenfor gul og rød støysone. Planens bestemmelser ivaretar at bygg og utearealer skal få 

tilfredsstillende grenseverdier for støy etter gjeldende forskrifter.  

 

7. Ulykke i av- og påkjørsler 

Planens bestemmelser sikrer fri sikt for å begrense ulykkesrisiko. 

 

8. Ulykke med gående og syklende 

Planens bestemmelse sikrer trygg forbindelse i form av fortau frem til eksisterende fortau.  

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmann er positiv til utbygging av to rekkehus med til sammen 12 boenheter i 

Hemskogveien. Utbyggingen bidrar til at det kan tilbys varierte typer boliger i et populært 

boligområde i et av kommunens prioriterte tettsteder. Det legges til rette for at beboerne vil 

ha trygg vei som myk trafikant på et fortau som knytter seg til eksisterende gang- og 

sykkelveinett.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. Statens vegvesen 

7. Fylkesmannen 

8. Buskerud fylkeskommune 

9. Brakar 

10. Styret i sameie Øvre Nordbergvei 10 

11. Kjetil Eriksen 

12. Eli Trommald Kolstad og Kjetil Kolstad 

13. Knut Helle for Sigrid Helle 

14. Plankart 202 Havna Hemskogen 

15. Trafikkanalyse 



16. Støyrapport 

17. Geoteknisk notat 

18. ROS-analyse 

19. Solstudie juni 1 

20. Solstudie juni 2 

21. Solstudie mars 1 

22. Solstudie mars 2 

23. Støysoner utan tiltak 

24. Støysoner med tiltak 

25. Støypkt 1 

26. Støypkt 2   

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Engstrøm 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
432 Detalj regulering for
Hemskogveien panorama

Utarbeidet av Powwow Arkitekter AS / Nikolaj Zamecznik 04.01 .2018
Sist revidert 15.05 .2 0 18

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 .gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i f ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål
Reguleringsplane n om fatter a rea l innenfor planavgrensninge n so m vist på tilhørende p lankart.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Feltnavn
1 . Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS

2. Samferds elsa nlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøre veg f_SKV 1
- Kjøreveg f_SKV2
- Fortau f_ SGS
- Annen veggrunn - grøntareal SVG

FORMÅLSBESTEMMELSER
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL
§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Universell utforming
Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder
bevege lses - , orienterings - og miljøhemmende, så langt det terrengmessig lar seg gjøre.
Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp.
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§ 0.2 Støynivå
Støynivå i ny arealbruk skal tilfredsstille grenseverdiene gitt i Mil jøverndepartementets
”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging” (MD T - 1442/2012).

§ 0.3 Tekniske anlegg
Ny bebyggelse skal tilknyttes felles vann - og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal
legges under bakken. Åpne tekniske anlegg kan integr eres i bygningsmassen.
Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder.
Ved etablering av avkjørsel skal tilfredsstillende frisikt sikres.

§ 0.4 Forurensningsloven
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal an svarlig myndighet
varsles, jfr. Forurensningsloven § 7.

§ 0.5 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredete kulturminner, må
arbeider straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2.

§ 1 . Bebyggels e og anlegg

§ 1 .1 B oligbebyggelse

1. 1.1 Konsentrert småhusbebyggelse , BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. x)

Bebyggelse
På BKS tillates det kun oppført to rekkehus med vertikalt skille med 6 boenheter i hver . Det
kan ikke oppføres flere enn 12 boenheter innen for området. Maksimalt till att prosent bebygd
areal % BYA for BKS er 3 7 % .

Bebyggelsen skal ha pulttak. Høyeste tillatte gesimshøyde er kote C+ 2 7 7,0 moh . Laveste
tillatte gesimskotehøyde er C+ 2 7 5,5 moh. M aksimal byggehøyde for laveste gesims er 7 ,5
met er fra gjennomsnittlig terreng og maks byggehøyde for høyeste gesims er 8,5 meter fra
gjennomsnittlig terreng . Fasadehøyde fra gårdsplass er 10 meter . Bygningene skal ha maks
takvinkel 20 grader. Loft med takoppbygg/ark tillates ikke .

Ny bebyggelse skal h a god form og materialbehandling. Ny bebyggelse skal oppføres med
materialer og farger slik at området fremstår helhetlig. Murer skal ha en tiltalende og god
utforming.

I de boenhetene som får to fasader skal det monteres takvindu.

Bygg over garasjenivå mot eiendomsgrense i øst skal ligge 10 meter fra eiendomsgrense.

Lekeplasser og felles uteareal
Innenfor formålet BKS skal det etableres lekeplasser på tilsammen min. 300 m2.
Lekeplassene skal være tilpasset barn i ulike aldersgrupper med sandkasser, husk er, benker
mm. Det skal også være sittemulighet for voksne som følger barna. En av lekeplassene sk al
etableres sentralt på tomten mellom byggene med en størrelse på min. 200 m2. Den andre
lekeplass en på min. 100 m2 skal etableres i østre del av planområdet . Det skal også etableres
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en felles uteplass på min. 60 m2 i vestre del av planområdet, med sittegrupper. Lekeplass kan
benyttes av beboere i BKS og av andre med deres tillatelse. Drift og skjøtsel av lekeplasser og
annet felles uteareal skal utføres av be boere i BKS. Lekeplasser tillates ikke brukt som
snødeponi.

Det skal monteres heis som sikrer tilgjengelighet til felles uteareal og lekeplasser .

Infrastruktur og tekniske anlegg
Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering og gjerder ut o ver byggegrensene.

Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige tekniske
anlegg innenfor formålet BKS .

Innenfor området BKS skal det etablerers felles plassering av løsninger for renovasjon.

Internveg/kjøreveg inne på om rådet BKS skal ha snøopplag på en side.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal parkerings forskrift .

Støttemurer skal beplantes for å redusere fjernvirkning.

Geotekniske forhold
Det skal gjennomføres en beregning av fjellskjæring i bakkant av bygg i sør i forho ld til
jordtrykk fra tilbakefyl te masse r og hvordan disse kreftene tas inn i bygget. Fjellskjæring som
ikke får mottrykk fra bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang ned mot tomt.

1. 1. 2 Frittliggende småhus bebyggelse, BFS

Det tillates oppført enebolig, med tillegg av bi - leilighet på maksimalt BRA 65 m2. Tillat
utnyttelsesgrad er BYA 25 %.

Ved en endring av eksisterende boligbygg som er et søknadspliktig tiltak, eller hvis
eksisterende bygg rives og nytt bygg skal oppføres skal det fremlegges en støyrapport med
beregning og en beskri velse av nødvendige tiltak for å tilfredsstille gjeldende grenseverdier
for støy .

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 2.1 Felles bestemmelser
Det skal utarbeides tekni sk plan for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Teknisk plan
sk al godkjennes av kommunen. Den skal vise:

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
- Løsning for vann og avløp
- Løsning for veiareal, fortau og snuhammer
- Løsninger for strømforsyning
- Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.
- Belysningsplan

Sa mferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.
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§ 2 .2 Kjøre veg f_ SKV 1
f_SKV1 skal ha en bredde på 4,5 meter, inkludert 1 meter grøftareal. Veien skal asfalteres.
Den er tilkomstvei f or beboere på eiendommene med gbnr. 10 3/277, 103/288 og 103/224.

§ 2.3 Kjøreveg f_SKV2
f_SKV2 skal ha en bredde 4,5 meter inkludert 1 meter grøftareal. Den er tilkomstvei for
beboere på eiendommen med gbnr. 103/277. Snuhammer skal oppfylle krav og retningslinjer i
renovasjonsforskriften.

§ 2 .4 F ortau f_ SGS
Det skal etableres et fortau fra m til eksisterende fortau som vist på plankart. I formål f_SGS
inngår 1 meter grøftareal.

§ 2.5 Annen veggrunn – grøntareal SVG
Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss og der
gangforbindelser møter veg.

§ 3 . Hensynssoner

§ 3 .1 Sikringssone frisikt
Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt. I frisiktsonen tillates ikke vegetasjon
høyere enn 0,5 over vegnivå eller installasjoner som begrenser sikten i forbindelse med
av - og påkjøring.

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser

1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og
godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis
igangsettingstillatelse for disse anleggene.

2. Det kan ikke gis igangs ettingstillatelse for området BKS før det er dokumentert at
brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

3. Det kan ikke gis igan gsettingstillatelse for området BKS fø r det er dokumentert fra
kommunen at grunnskolekapasiteten er sikret.

4. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger på BKS før fortau ( f_SGS) fra a vkjørsel til de
nye boligene til krysset Hemskogveien og derifra fortau fram til krysset med Haugkollen er
opparbe idet i samsvar med utbyggingsavtale.

5. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger på BKS før Hemskogveien (f_SKV1 og
f_SKV2) som i dag er en smal grusvei, fra den asfalterte delen av Hemskogveien inn til
avkjørsel til de nye boligene, opparbeides til en høyere standard m ed bredere vei for å ivareta
økt trafikk.
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6 . Før det gis brukstillatelse i området BKS skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres
både fo r boliger, lekeplass er og andre utearealer iht. T - 1442/2016 - retningslinje for støy i
arealplanlegging.

7 . Fell es uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen
før det kan gis brukstillatelse for boligene. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid,
skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår.

8. Før brukstillatelse kan gis skal tilrettelegging i form veistandard og snuhammer for
renovasjonsbiler være etablert i henhold til krav og retningslinjer fra HRA.

9. Før det gis brukstillatelse i området BKS skal gård s p lass en og andre steder ved behov
sikres mht. f allulykker og utforkjøring.

10 . Sam men med byggesøknad og før igangsettingstillatelse kan gis skal det leveres inn:
a) Situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise løsning av husplassering, utforming av

lekeareal og annet felles uteareal, renovasjonsløsning og plassering , tilpasning til
omgivelsen e, planlagt støyskjerm ing og gjerde med høyde over 0.5meter, utnyttelse
av bebygd areal, terrengbehandling med høydeangivelser, parkeringskrav samt
adkomstforhold. Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i
kommunen før det gis rammetillat elser for bygging av bygninger og anlegg.

b) Teknisk plan se §2.1
c) Miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og skal bla.
r edegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av
trafikksikkerhetstiltak. Den skal r ed egjøre for hvordan støy og støvplager k an forebygges
i anleggsperioden, r edegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige
kjemikalier i anleggsperioden. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen
som kan gi informasjon om byggefo rløp og avklare eventuelle klager.
d) Dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak se § 0.2
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PLAN BESKRI VELSE
- forslag til detaljregulering for Hemskog en Panorama , Ringerike
kommune

-------------------------------------------------------------------------------------------------
------

Sammendrag

Holth Bygg og Eiendom AS ønsker å detalj regulere tomt Gnr/Bnr 103/288, 103/224 samt deler av
103/94 m. fl. i Haugbygd i Ringerike kommune. Reguleringsområdet er samlet på 8675 m 2. Hensikten
med reguleringen er å tilrettelegge for utbyggin g av 12 boenheter med rekkehus samt tilhørende
parkering og utearealer . I tillegg reguleres eiendom 103/224. Eiendom 103/224 ble inkludert i planen
etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og forslagstiller.
Formål og bestemmelser knyttet til eiendommen legger ikke til rette for annen type bebyggelse enn det
som er på eiendommen i dag.

Omr ådet er i dag avsatt til boligformål i kommuneplanen med en lavere utnyttelsesgrad enn de t som
ligger i dette forslaget. Det er i dag godkjent ramme for to eneboliger på tomten. Ettersom et tiltak på
tomten krever store terrenginngrep, er det mer hensiktsmessig å etablere flere boliger i skråningen for
å rettferdiggjøre infrastrukturen som må etableres.

Det etableres gangve i til opparbeidet fortau slik at det blir en kontinuerlig forbindelse til Ringkollveien.
Det etableres også ny snuhammer for renovasjonsbil. Vei t il eiendommen fra Hemskogveien vil bli
oppgradert med asfalt fram til ny bebyggelse og søppelhåndtering på egentomt. Veien fra egen tomt
og fram til snuhammer på tomt Gnr/Bnr 103/177 , vil bli gjort bredere og tilpasset sø ppelbil.

1 . Innholdsfortegnelse

2. Bakgrunn
3. Planprosess
4. Planstatus, rammebetingelser
5. Beskrivelse av planområdet
6. Beskrivelse av planforslaget
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7. Virk ninger/konsekvenser av planfor s l aget

Vedlegg:

1. Plankart
2. Planbestemmelser
3. ROS - Analyse
4. Trafikkanalyse
5. Støyrapport
6 . VA - plan kart
7 . Varslingsmateriale
8 . Innkommende merknader
9 . Møteref erat, Oppstartsmøte
10 . Illustrasjonsplan
11 . Illustrasjoner av planlagt bebygge l s e
12 . Naturmang fold

2. Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å regulere arealet til konsentrert småhus bebyggelse med
tilhørende lekeplasser og infrastruktur .

Tom ten ligger i en skråning ned mot Hadelandsveien som del av et større boligområde.
o pp langs Ringkollveien. Den er plassert la n gs en liten stikk vei ut fra Hemskogv eien som i
dag er adkomstvei for Hemskogveien 8 og Ø vre Nordbergveien 10 .
Tomten ligger på kanten av boligområdet med meget g ode lysforhold og utsikt over
Hønefoss og Norefjell.
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Planen realiserer utbygg ing av fortau fra ny bebyggelse fram til krysset i Hemskogveien der
det er opprettet fortau som går hele veien til Ringkollveien. Planen realiserer også
oppgradering og utbedring av adkomstvei til e i endommene Hemskogvei e n 8,10,12 og Ø vre
Nordbergveien 10 , samt snuhammer for renovasjonsbil. Fra hovedveien til Hemskogveien
endres bredde og svingradius for å redusere stigningen på veien. Veien en vil ha en
bredde 3,5 m med 1 meter opplagring av snø på begge sider. Veien asfalteres fram til
boliger på egen tomt.

2.2 Hovedintensjonene i planen

Planen legger til rette for rekkehus i et attraktivt boligområde med opparbeidet tilstøtende
infrastruktur og leke - og ute arealer.

Området ligger avskjermet fra annen bebyggelse med flott utsikt og gode lysforhold. Det er
store grøntarealer i gangavstand fra tomt en. Det planlegges 12 boenheter i rekkehus på 6
enheter p er bebyggelse. Størrels en på enhetene er på ca.115 m2. Hovedintensjonen er å
etablere attraktive, spennende boliger med flott utsikt. Det legges opp til fell es løfteplattform
fra garasje plan slik at husene er tilgjengelige for bevegelseshemmed e. Boligene skal
utføres med høy teknisk kvalitet og gode planløsninger. De har en første etasjeplan som er
svært fleksibel. Med en planløsning utformet slik at det med enkle grep kan ha alle
nødvendige funksjoner i første etasje.

2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold

Forslagstiller : Holths Bygg og Eiendom AS
Plankonsulent : Powwow Arkitekter AS

Eiere:

Holths Bygg og Eiendom AS
Grunneier for tomt Gnr/Bnr 103/288 er Holths Bygg og Eiendom AS
Grunneier for tomt Gnr/Bnr 103/94 er Ole Haukedalen .
Grunn eier for tomt Gnr/Bnr 103/147 er Sameie Øvre Nordbyvei 10
Grunneier for tomt Gnr/Bnr 103/224 er Eli Trommald Kolstad og Kjetil Kolstad

2.4 Krav til konsekvensutredning
Tiltaket er vurdert ihht. Plan - og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav”
§ 4 - 1 Planprogram og § 4 - 2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende
forskrift.
Forskrift om KU:
- Planen faller ikke inn under Miljøverndepartementets forskrift om
konsekvensutredning, kap.II, §2, ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter
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forskriften.”
- Tomtens størrelse er på under 15000m2
- Det er ikke registret kulturminner på tomten
- Det er ikke regist ret biologisk mangfold på tomten.
- Tiltaket vil ikke ha vesentlig virkning for miljø eller samfunn

Formålet i f oreslått reguleringsplan er boligformål. Det er i trå d med formålet i
kommuneplanen.

Det er ikke registrert viktige naturområder eller truede arter eller naturtyper i
planområdet eller i umiddelbar nærhe t. O mrådet er ikke registrert som viktig i
forhold til landskap, naturmiljø, kulturminne r eller kulturmiljø. Planforslaget
inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller ingen kons ekvenser med
tanke på energi og miljø eller universell utforming.

2.5 Kart , bilder, ortofoto , illustrasjoner

Bilder som viser dagens situasjon Mars 2017
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Bilder som viser dagens situasjon Mars 2017

Bilder som viser dagens situasjon Mars 2017
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3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev e t uellt planprogram
Planarbeidet har pågått siden vinter 2017.
Det ble først holdt et forberedende møte med planavdelingen 28.02.2017
Oppstartsmøte ble avholdt 11.05.2017

Planarbeid et ble varslet Ringerike blad 09.09.2017 og brev til beboe re og offentliger
myndigeheter. Fristen med å komme med tilbakemeldinger var 09.10.2017
Planforslaget vil kommentere alle merknader / innspill som har kommet inn i fo rbind else
med forhåndshøringen. Intensjon en er å ha byggestart høsten 2018

4. Planstatus

4.1 Overordnede planer

Fylkeskommunale plane r
Kommuneplanens arealdel
Gjelder forvaltning av arealer og andre naturressurser. Den
omfatter alt areal i kommunen, både land - og vannareal. Arealdelen består av plankart,
bestemmelser og retningslinjer. Plankartet viser den arealbruk som planen fastlegger.
Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken. I vedtatt plan er plankart og bestemmelser
juridisk bindende slik at arealbruk og tiltak som er i stri d med planen ikke er tillatt.
Retningslinjene gir veiledning om planens intensjoner og holdepunkter for hvordan den skal
praktiseres.

Kommuneplanens arealdel Ringerike 2007 - 2019 er pl anområdet avsatt til boligformål. .
Planforslaget forholder seg til kommuneplanen hva gjelder bestemmelser knyttet til tekniske
anlegg, trafikksikker adkomst og parkeringsareal .
Planforslaget av viker fra gjeldene kommuneplan hva gjelder utnyttelsesgrad og høyder .

Utsnitt kommuneplanens arealde l
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4.2. Gjeldene reguleringsplaner
Hovedarealet i planområdet er i dag uregulert. Med unntak av en mindre del av
planområdet som er regulert i reguleringsplan 202 Havna Hemskogen med veiformål.

4.3 Tilgrensende planer
Tilgrensende og til dels overlappende reguleringsplaner er: nr. 202 Havna Hems kogen

4.4 Temaplaner
(Bl.a Grønn Plakat, Energi - og klimaplan for Ringerike)

Energi - og klimaplan for Ringerike
Formålet med planen er å løfte det kommunale energi - og klimaarbeidet opp på et
strategisk nivå slik at planen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget ved valg av
fremtidige løsninger. Målet med planen er å sette energi - og klimaspørsmål på den lokale
d agsorden og introdusere en metodikk og systematikk i arbeidet med energi og klima.

Fortetting i eksisterende boligområde ses på som energivennlig da det ikke er behov for
omfattende utbygging av infrastruktur som følge av tiltaket. Det er kort avstand ti l buss, og
generelt korte avstander til skole og butikker som gjør sykling og gåing mulig. Det vil legges
til rette for god sykkelparkeringsdekning slik at man legger til rette for sykkelbruk ved
kortere turer. Tiltak vil følge retningslinjer som følger av TEK10 i forhold til klimavennlig
prosjektering.

Grønn plakat
Bakgrunnen i utarbeidelsen for ”Grønn plakat” er å ta hensyn til at behovet for grønne leke,
rekreasjons - og turområder er viktig ved all byplanlegging - og utvikling. Det er korte
avstander til store rekreasjonsområder opp mot Ringkollen.

Kommunens folkehelsemelding
Denne tar opp at flere bør sykle og gå, samt at det er fokus
på universell utforming. Samfunnet skal utvikles slik at det blir enkelt å være fysisk aktiv i
hverdagen. Areal og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære områder er
viktige vilkår for barn og unges mulighet for å drive fysisk aktivitet og gjennomføre
utdannelse.

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a.:
Rikspolitiske retningslinjer (RPR):

Statlige planretningslinjer for en samordnet areal - og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig - ,areal - og
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra
til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for god steds - og
byu tvikling.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 1989
Formålet med retningslinjene er å: Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all
planlegging og byggesaksbehandling etter plan - og bygningsloven, g i kommunene bedre
grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og
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byggesaksbehandling, samt å gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser
kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.

Retning slinje for behandling av støy i arealplanlegging, 2012
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Retningslinjen skal legges til grunn av
kommunale, regionale myndighete r og berørte etater ved arealplanlegging etter plan - og
bygningsloven.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende planlegging
og utforming av produkter og omgivel ser. Universell utforming legger til grunn mangfoldet
i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle.
b. Nasjonal transportplan 2014 - 2023 (se www.ntp.dep.no )

Meldingen omhandler veg, jernbane, luftfart og kystforvaltning. Hovedgrepet er å prioritere
tiltak for bedre kapasitet og et mer robust veinett i distriktene.
c. Stortingsmelding nr. 29

Meldingen er ment for å være en mulighetsmelding for omsorgsfeltet. Den skal først og
fremst gi helse - og omsorgstjenestens brukere nye muligheter til å klare seg bedre i
hverdagen til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse.
d. Universell utforming (se www.universell - utforming.miljo.no)

Rikspolitiske re tningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende planlegging
og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til grunn mangfoldet
i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle.
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet

Tomtene (gnr/bnr 103/288 , 103/224 og 103/94 ) ligger på Haugsbygd i Ringerike kommune
rett øst for Klekken hotell. Tomten ligger i et populært boligområde hvor det tidligere har
vært en god del bolig utbygging. Rolige omgivelser, gode solforhold og stor e grøntarealer
med nærhet til Ringkollen gjør området attraktivt for boligformål .
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Haug barnehage og Smeden barnehage er de to nærmeste b arnehagene, henholdsvis ca.
2.0 km og 2.5 km fra tomten. Vang barneskole og Haugsby gd ungdomsskole med
fotballbanen, ligger i en avstand på ca. 2.2 km fra planområdet. Rimi er næ rmeste
dagligvarebutikk ca. 1.8 km fra tomten. Her finnes også legesenter og frisør. Ca.1.0 km fra
tomten ligger Klækken hotell.

Planområdets størrelse : 8675 m 2 m2. Samlet t omteareal for BKS er 2770 m2 . samlet
tomteareal for BFS er 1770m2.

Dagens innhold og bruk: Opprinnelig var det skog i en bratt fjellskråning og en grusvei. Nå
er skog ryddet og fjellskråning er sprengt vekk.

Historikk:
Eiendommen ble fradelt i sak 02/02883, delegasjonssak nr. 0001/03, datert 02.01.2003,
området var også da definert som nåvære nde boligområde. Da gjeldende kommuneplan,
vedtatt 27.01.2000, kommuneplanbestemmelsene § 1.4 nr. 1 åpnet for at eiendommer i
boligområder kunne bebygges med småhusbebyggelse, angitt som bygninger med inntil 2
boenheter. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 30.0 8.2007, åpner i
kommuneplanbestemmelsene § 1.1.2 nr. 1, for bygging av hovedleilighet med en bileilighet
på inntil 65 m². I 2011 ble det søkt dispensasjon fra gjeldende kommuneplanbestemmelser
for å bygge en tomannsbolig. Saken ble behandlet politisk av Ho vedkomiteen for miljø - og
arealsaker i møte 14.11.2011 i sak 122/11, og Hovedkomiteen vedtok enstemmig
rådmannens forslag til vedtak. I saksfremlegg til Hovedkomiteen ble det vist til at
eiendommen er uvanlig stor til å ligge i et så utbygget område og at det i tiden eiendommen
ble fradelt ville kunne blitt gitt tillatelse til bygging av en tomannsbolig eller to eneboliger
uten søknad om dispensasjon. I 2016 ble det sendt inn en søknad om oppføring av to
eneboliger. Byggesaksavdelingen behandlet saken og i medhold av delegert myndighet ble
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dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser §1.1.2 nr.1 med hjemmel i plan - og
bygningsloven § 19 - 2 vedtatt, delegasjonssak 604/16. Søknaden godkjentes også i
henhold til plan - og bygningslovens § 20 - 1 med betingelser

Pl anavgrensning
Planavgrensningen følger tomtegrensen til hele tomt 103/288, mo t vest krysser den
gjennom tomt 103/ 94 og trapper seg ned til tilkomstveien før den følger videre langs veien
og inn på Tomt 103/177 til planlagt snuhammer for renovasjonsbil på tomt en. Videre følger
p lanavgrensningen eiendomsgrensen og inkluderer tomt 103 / 287, som er nedkjøringen fra
Hovedtraseen til Hemskogveien. Tomt 103/129 og 103/224 er også inkludert i Planområd et.
Der er også tatt med en del av nedkjøringen i Hemskogveien for å lage en god forbindelse
til opparbeidet fortau.
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøt ende arealbruk
Opprinnelig var tomten dekket av skog i en bratt fjellskråning og en grusvei. Nå er skog en
ryddet og fjellskråning er sprengt vekk . Tomten har adkomst fra Hemskogveien.

5.3 Stede t s karakter
Nærområdet består i hovedsak av frittliggende eneboliger og enk elte terrasseleiligheter mot
Klæ kken hotell. Nabobebyggelsen be står av bebyggelse med trepanel , med ulik farge og
fasong.

5.4 Landskap
Opprinnelig var det skog i en bratt fjellskråning og en grusvei. Nå er skog en ryddet og
fjellskråning en er sprengt vekk.
Tomten skråner ned mot Hadelandsveien mot n ord vest og har gode solforhold. Det er
spesielt god utsikt over Norefjell og Hønefoss by.
Den har gode naturomgivelser i nærområdet.

5.5 Kulturminner
Det er ingen verneverdig bebyggelse eller kulturminner registrert SEFRAK - bygninger
innenfor planavgrensningen.

5.6 Naturverdier

Notat fra Lisa Helgesson datert 09.05.2015 :
Det er ikke registret noen forekomster av viktige naturverdier eller rødlistarter på Naturbase. Eller
Artkart i det foreslåtte planområdet . Det gjøres dog oppmerksom p at det kun ca . 150m mot sør/øst er
registret forekomster av rødlistartede drage hode(VU) og dragehodebille(EN) Dragehode er en
prioritert art i Norge og har sin egen forskrift som verner den…. Det bør undersøkes godt om det
finnes eksempler innenfor planområdet før det gjøres inngrep. Dette er enkles å se i medio juni da
den står i bl omst.
Som nevnt tidligere er tomten fått godkjent tiltak for 2 eneboliger før arbeid med regulering ble
påstartet. I den forbindelse ble det klargjor t for bygging og all vegetasjon ble fjernet og fjell sprengt
vekk. Det ble ikke oppdaget eller registrert forekomster av dragehode blomster da dette ble utført.

5.7 Rekreasjonsverdi/ Rekreasjonsbruk, Uteområder .
Det er ikke registret turstier på reguler ings område. I nnkjørselsveien til bebyggelsen vil være
hoved vei for forgjengere for beboere. Denne veien vil derfor oppgraderes med fortau for å
gi trygg ferdsel til rekreasjonsområder og utearealer .

5.8 Landbruk, jord og Skog
Området tilhører landskapsregionen Innsjø - og Silurbygdene på Østlandet.
Løsmassene består av forvitringsmateriale. Berggrunnen består av Kalks t ein, dolomittisk
Kalkstein og Slamstein/slamskifer .
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Arealene ligger i en skråning ned mot Hadelandsveien og har ingen verdi som
landbruksareal.

Som vist på flyfotoet har den skrånende tomten vært dekket av blandingsskog med
varierende størrelse. Tomten er i dag planert ut og rensket for vegetasjon mot v est.
Tilstøtende eiendom mot sør har store trær i ny eiendomsgrense. Mange av de eksiterende
trærne ligger utenfor byggegrense ne
Tomten er ikke egnet for jordbruk da den er for bratt.

5.9 Trafikkforhold

Det er utarbeidet en trafikkvurdering av Siv. Ing. Bjørn Leifsen AS.
Under er det gjengitt et utdrag fra analysen. Selve t rafikkvurderingen ligger som vedlegg til
Planforslaget.

Adkomst til om rådet planlegges fra den privat eide avstikkeren fra Hemskogveien som
ender ut i FV 164, Ringkollveien , som igjen munner ut i FV241, H adelandsveien ved
Klæ kken hotell. Avstikkeren til Hemskogveien er i dag adkomstvei for ca. 9 boliger i dag.

Området det nå planlegges for ligger i Haugsbygd, og er opprinnelig et spredt bebygd
landbruksområde. I den senere tiden har områdene her stadig blitt fortettet, og nye
boligfelt er bygget i denne delen av Haugsbygd.
Med sin korte avstand til Ringkollen og meget gode solforhold, er dette et populært
boområde på Ringerike.

FV 164 Ringkollveien ender ut i den mer trafikkerte FV 241 Hadelandsveien. Fra
Ringkollveien går også Gjermundboveien mot nord, som også ender ut på
Hadelandsveien.
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Hemskogveien er delt i et hoved l ede og en bi vei. Begge heter det samme . Hovedlede til
Hemskogveien , som ender i Ringkollveien er godt o pparbeide t og fungerer som adkom stvei
for ca . 40 boliger. Fra Ringkollveien er det opparbeidet fortau fram til Haugkollen.
Reguleringsområdet har innkjøring inn på denne veien fra en grusvei som også heter
Hemskogveien. Denne innkjøringsveien er en mindre grusvei o g har behov for utbedring for
å kunne håndtere økt kapasitet.

Hemskogveien kan klassifiseres som en adkomstvei i spredt bebyggelse, type A3.
Ringkollveien kan klassifiseres som samleveg, Sa2.

Fra innkjøringen til Havna Hemskogen og langs Ringkollveien, er det i dag etablert
gang - og sykkelveg. Derfra er det videre et sammenhengende gang - og sykkelvegnett
ned til sentrum, skole og barnehage i Haug.

Vegnettet i nærområdet har både enkeltavkjørsler og kryss for felles, mindre
adkomstveger. Ringkollveien er, med få unntak, avkjørselsfri.

Dagens trafikk:
I følge Vegdatabanken har Ringkollveien en ÅDT på 900 kjt/d nederst ved Hadelandsveien,
gradvis avtrappende til ca 350 der boligbebyggelsen slutter.
Ved krysset med Hemskogveien vil trafikken være ca ÅDT= 685 kjt/d. Andel tunge kjøretøy
er 6%. Skiltet hastighet er hovedsakelig 50 km/t, men med 40 km/t fra krysset med
Hemskogveien og videre oppover.
Hadelandsveien har en ÅDT på ca 4900, med andel tunge kjøretøy på 6%. Skiltet hastighet
er hhv 50 km/t ved kr ysset med Ringkollveien.
Hemskogveien har skiltet hastighet 50 km/t. Trafikken i denne kan, ut fra antall boliger som
sokner til den, anslås til ÅDT ca . 150 kjt/d.

En viktig del av trafikken i Ringkollveien er trafikken til Ringkollen. Dette er en bomveg som
har ca . 60 000 passerende pr år. Dvs . et ÅDT - bidrag på ca . 330 (60 000 x 2/365). Men
trafikkbelastningen fra denne varierer mye både gjennom året og ukedagene. Mest trafikk
er det i helger med godt skiføre. Da kan nok trafikken bli betydelig over 330 k jt/d. En
tredoblin g er ikke usannsynlig. Imidlertid vil makstimene på denne veien ikke falle sammen
med de vanlige makstimene som trafikke n fra arbeidsreiser fra boliger. Bussen som
frekventerer Haug (Hønefoss - Haug, Hønefoss, rute 223) går i Ringkollveien
på denne strekningen, med stoppested Øvre Berg. Linje 223 går hver halvtime i
rushtiden (morgen og ettermiddag), og ellers en gang i timen.
De to nærmeste barnehagene er Haug barnehage og Smeden barnehage, henholdsvis 2.0
km og 2.5 km fra tomten. Transport en av barn til barnehagene skjer i stor grad med bil, i
forbindelse med arbeidsreiser. Både buss og sykkel et godt alternativ.
Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med fotballbane, ligger i en avstand på
ca. 2.2 km fra planområdet. Sykkel vil være et godt alternativ, men det er også godt
mulig å gå.
Til Hønefoss by er det ca. 4.0 km. I praksis vil man måtte benytte buss eller bil for å nå
den servicen man har behov for der.

5.10 Barns interesser
Det er ikke registrert noen bruk av området utover en intern sti sør på tomten.
Stien er en et gammelt tråkk over tomten over til tomt 103/224 .
heller ikke i bruk til lek eller opphold.



16

5.11 Sosial infrastruktur
Haug barnehage og Smeden barnehage er de to nærmeste barnehagene, forholdsvis ca.
2.0 km og 2.5 km fra tomten. Vang barneskole og Haugsby gd ungdomsskole med
fotballbanen, ligger i en avstand på ca. 2.2 km fra planområdet. Rimi er nærmeste
dagligvarebutikk ca. 1.8 km fra tomten. Her ligger også et legesenter og frisør. Ca. 1.0
km fra tomten ligger Klækken hotell.
Området ligger i Vang skoles og Haugbygd ungdomsskoles opptaksområde.

5.12 Universell utforming
Tomten er svært kupert, og er ikke tilret telagt for universell utforming i vedrørende adkomst
eiendom.
D et er planlagt å etablere en løftepla ttform for rullestolbrukere, fra parkeringsnivå og opp til
1 etasje nivå for bolig ene. Den er plassert i tilknytning til felles adkomst. Plattformen vil
være klimatisert. Det er også mulighet for at t rappeheis kan monteres på innvendig trapp
fra 1 etg til 2 etg. i boenhentene. G angsti i sør skal ha god standa rd. Det legge s til rette for
muligheten til å ha alle hovedfunksjoner i 1. etasje i boligen.

5.13 Teknisk infrastruktur
Det ligger en VA - ledning på tomten i Hemskogveien. Det er også en Brannkum på
eiendommen .
Avstand til trafo er 120m kabelskap KS1337. Nettspenningen her er 400V.
I samråd med RIK (Ringerike Kraftnett AS) vurderes det en liten nettstasjon i forbindelse
med boligblokka som skjøtes inn på bestående H S - kabel i området. Kart er lagt ved.
Kapasitet på nettet er bekreftet av RIK.

5.14 Grunnforhold
Det er gravet ned til fjell på tomten. Berggrunnen består av Kalks t ein, dolomittisk Kalkstein
og Slamstein/slamskifer

5.15 Støyforhold
Det er blitt utarbeidet en støyrapport av Bjørn Leifsen AS.
Under er det gjengitt et utdrag av rapporten:

Tomten skråner ned mot vest mot Hadelandsveien FV241. Veien ligger ca . 30m fra
planlagt b ebyggelse.
Trafikkdata er tatt fra Statens vegvesens Vegdatabank. Disse er fremskrevet i 10 år
Dette gir følgende trafikkdata:
Gate Fv241 ÅDT 4725 Skiltet hastighet 80 med 8% tungtrafikk . Fordeling dag/kveld/natt
75/15/10

Uten tiltak :
Sonekartet for situasjonen uten noen form for tiltak viser at støynivået naturlig nok er
høyest mot Fv241, mens områdene bak byggene blir langt lavere og delvis utenfor gul
sone . Resultatene for fasadeberegningene bekrefter sonekartberegningene, men viser i
tillegg støyverdiene for hver fasade og etasje.
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Uten tiltak :
B lir støynivået i fasaden mot Fv241 inntil Lden=68,5 dBA, med maksnivå inntil Lmaks=74
dBA. Sidefasadene har 2 - 10 dB lavere nivå (avhengig av hvor langt ut en beregner), mens
fasadene vekk fra fylkesvegen får støynivå godt under grenseverdiene.

Med tiltak :
Pg a utfylling av plass til atkomstveg vil det bli en støttemur ut for denne. På denne må det
settes et rekkverk. Dersom det bygges som tett skjerm kun i vanlig høyde av 1m, vil
støynivået reduseres noe, men ikke tilstrekkelig til at alle uteområdene bli ligg ende utenfor
gul støysone.
Støy fra Fv241 vil komme i traseen til den nye atkomstvegen fra nordøst. Skjerm langsmed
denne, uansett høyde, vil ikke kunne dempes i denne sektoren. Det har som følger at
uteområdene foran det østre bygget med skjerm vil få et støynivå mer enn Lden=55 dBA.
En har beregnet med skjermhøye 2,3 m over utplanert gårdsplass vil støynivået for
bakkenivå/gårdsplass kunne reduseres til Lden=55 dBA eller mindre. Siden dette området i
mindregrad blir et uteoppholdsareal, bør utbygger selv vurdere om dette er nødvendig.
Tiltak her vil ikke påvirke støynivåene foran boligrommene i nevneverdig grad. De vil
fortsatt bli ca Lden=68 dBA.
For å oppnå noen større uteområder med tilfredsstillende lydforhold bør en bygge skjerm
oppe gårdsplassen mell om husene og øst for det østre bygget. Dersom de mellom
byggene blir 1,6m høy, vil et større område på baksiden av byggene blir liggende utenfor
gul støysone. Skjermen øst for det østre bygget må være ca 2,0m høy. Dette blir derfor de
anbefalte tiltakene f or uteområdene.

Det er vist balkonger foran leilighetene. Med gode og store nok utearealer bak bygningene
vil det ikke være helt nødvendig å skjerme balkongene. Men det må påregnes at de vil bli
mye brukt av beboerne. Det anbefales derfor sterkt at glassf eltene lages så høye at de som
sitter på balkongene får skjermingseffekt av dem. Da må overkanten av glassfeltene være
minimum 1,7m over gulvet i balkongene. Alternativt kan de bygges helt inn med
åpningsbare felter.

Innestøynivå.
Tiltakene vil hjelpe lit e eller ingenting for etasjene over bakkeplan. Retningslinjene
anbefaler at rom med støyfølsom bruk ikke bør ha støynivå over Lden=55dBA eller
Lmaks=70 dBA. Planløsningene viser at alle leiligheter har minst to soverom som vender
mot stille side, dvs vekk fra fylkesvegen. Leilighetene i 2.etg har et mindre soverom som
vender mot Fv241.
Kjøkken og stue vender ut mot Fv241 der støynivåene er høye. Støynivåene her ligger til
dels betydelig høyere. Typiske støynivå utenfor disse blir ca Lden=68 dBA og Lmaks=74
dBA. Dvs at Lden - nivåene er relativt høyest i forhold til grenseverdiene og blir derfor
dimensjonerende.
Kjøkken og stuer er mindre kritiske mht støynivå ute. Gode fasader for disse rommene vil
greit kunne stoppe lyden fra å bli for høy innendørs.
En har beregnet innestøynivå i stue, kjøkken og soverom der utestøynivået etter tiltak er
mer enn Lekv=61 dBA, som er det utenivået som i praksis kan gi et innestøynivå på mer
enn Lekv=30 dBA. Se vedlagte programutskrifter.
Grunnlaget for beregningene har vært at boligene får balansert mekanisk ventilasjon, dvs .
ikke ventiler i vegg eller vinduskarmer.
Med den angitte byggemetode vil ytterveggene ha et antatt reduksjonstall på Rw+Ctr=43
dB. I underetasjen er det kun parkering.
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Standard vinduer en har tatt utgangsp unkt i er Rw+Ctr=29 dB. Der det ikke er godt nok, har
en de r for anført hvilke reduksjonstall vinduene i de enkelte rom må ha for å tilfredsstille
avet til Lekv=30 dBA.
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2 0
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Konklusjon.
Prosjektet tilfredsstiller i hovedsak støyretningslinjene både mht uteområder og
innestøynivå. Det forutsettes at det bygges skjermer foran med høyde 1,8 m mellom
husene for å skjerme uteområdene der. Det er frivillig, men det kan anbefales at det også
bygges skjermer foran gårdsplassen nede. Skjermene må da ha en høyde p å ca 2,3 m
over gårdsplassens nivå.
Mht støy utenfor rom med støyfølsom bruk blir retningslinjene for hovedleilighetene oppfylt
dersom vinduene i stuene og kjøkken & spis får en dempingsverdi på minimum Rw+Ctr=36
dBA.
Ingen andre rom trenger bedre vinduer enn standardvinduer, som har dempingsverdi
Rw+Ctr=29
dBA.
Utbygger bør vurdere å glasse inn balkongene, helt eller delvis.

5.151 Tiltak for støyredusering.
V induene i stuene , kjøkken og spis får en dempingsverdi på minimum Rw+Ctr=36
Det er planlagt å byg ge opp skjermer på 1,8 meter mellom husene for skjerme utearealene
med lekeplasser mellom husene.
Ved gårdsplassen nede vil det bygges en skjerm på 1,2 meter. Denne er i hovedsak ment
som sikring mot fall, men vil også ha en støydempende effekt. Balkongen e vil av utbygger
få et glassrekkverk på 1,2 meter som vil ha en støydempende effekt. Innglassing av
balkonger vil kunne bestilles og utføres etter ønske fra hver enkelt enhet.

5.16 Luftforurensning
Tomten ligger i nærheten av Hadelandsveien FV241, men det er åpnet og gode muligheter
for luft sirkulasjon. I tillegg ligge r de t med store grøntarealer i nærmiljøet.

5.17 Risiko - sårbarhet (eksiterende situasjon)
Risiko og sårbarhetsanalyse er utarbeidet av Asplanviak AS

Det er ikke registrert fare for Kvi kksandskred, jord - eller flomskred, og det er derfor s att til å
være lite sannsynlig.
Tomten er meget kupert, med bratt skråning mot vest. Det er ikke registrert fare for ras,
skred eller flom. Det er i o mrådet rundt planavgrensningen registrert moderat til lav
alunskifer. Hvis det viser seg at tomten inneholder høye verdier av alunskifer vi l det utredes
hvordan deponering av masser kan gjøres på forsvarlig vis.

Tomten er ikke spesielt værutsatt med tanke p å vind og nedbør.

Det er gjennomført støyutredning som viste at boligene ligger i rød og gul støysone. Det
legges til grunn at støyskjermer som angitt i støyrapport etableres mot nord og mellom
husene for å gi uteplasser med tilfredsstillende støynivå mot syd. Det må videre sikres at
alle boenheter får vindu mot stille side for minst ett soverom. For øvrig kan det være behov
for tiltak for å nå krav til innendørs støynivå
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Geoteknisk analyse er utført av Lars P Tronrud i Arkimedum AS

Utdrag fra analysen :

Grunnforholdene under planlagt bygg er utspengt fjell i hele tomtens utstrekning. Selve
bygget vil dermed ikke påvirke områdestabiliteten.
På befaringen kunne sees fjellskjæring i bakkant av bygg. Fjellet var flisete
skifer/»skjælfjell» som er typisk for området. Jeg vurderer stabiliteten til denne skråningen
til å være tilfredsstillende, men det må gjøres en beregning på bakveggen for byggene i
forhold til jordtrykk fra tilbakefylte masser og hvordan disse kreftene tas inn i bygget.
Fjellskjæring som ikke får mottrykk fra bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang ned
på tomt.

Kilde : NGU Kartet viser erosjonsrisiko for området

5.18 Næring
Det er ingen næringsbebyggelse inne n for området.

5.19 Analyser/ utredninger
Analyser som må utføres før førstegang s behandling :
1. T rafikk analyse
2. Dokum enterte avtaler adkomst veirett
3 .ROS - Analyse
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4 . Utarbeidet illustrasjonsplan
5. Støyrapport
6. Sol - og skyggeanalyse
7. Dokumentering av grunnforhold

Krav til utredning av byggesak:

Tema omtalt i planbeskrivelsen, kap 7.1:
6. Uteoppholdsarealer/ lekearealer
7. Universell utforming
8. Kulturmin n er
9. Skolekapasitet

10. Landskap - nær og fjernvirkning

6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

Området ønskes reg ulert til konsentrert småhusbebyggelse for 2 rekkehus m ed 6 enheter i
hver. Planlagt utvikl ing omfatter utbygging av 12 enheter. Størrelsen
på enhetene vil være ca. 115 m2 BRA.

Tomtestørrelsen det nå reguleres for er på omlag 2 , 8 daa

6.1.1 Reguleringsformål
Foreslåtte formål foreslås i ny reguleringsplan:

1. Bebyggelse og anlegg
BKS - Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
BFS - Frittliggende småhusbebyggelse

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
f_ SKV1 og f_ SKV2 - Veg , med snuhammer

f_SGS - Fortau
SVG - Annen veggrunn - grøntareal

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg Feltnavn :

Boligbebyggelse - K onsentrert småhusbebyggelse BKS
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Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse BFS
Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologidefinisjon som følger:
”Frittliggende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt - eller horisontal -
delt tomannsboliger.” (husbanken.no)

2. Samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjørevei f _SKV1 - 2
Annen veggrunn - grøntareal SV G
Fortau f_SGS

Boligbebyggelse - K onsentrert småhusbebyggelse BKS

S kiss eprosjekt tilrettelegger for 12 boenheter.
Alle boenhetene er gjennomgående med gode solforhold og utsikt og terrasse mot nordvest
i to etasjer. Solforholdene er sikret ved at boligene har store vinduer og glassdører mot
Sørøst og nordvest. De enhetene som ikke har 3 fasader får takvindu over interntrapp for å
sikre gode lysforhold i hele boligen.

Boligene planlegges bygget med høy t krav til kvalitet.
Det planlegges løfte - p la t tform fra garasjenivå og mulighe t for al le hovedfunksjoner på 1
plan.

Hver boenhet skal ha 2 garasje parkering for bil og 2 parkeringsplasser for sykkel i felles
o ppstillingsplass under tak. Ihht. føringene gitt kommunens parkeringsforskrift.
Alle enhetene har egne garasje r . Det er også l agt opp til 5 gjesteparkeringer under tak.

Videre planlegges det to felles lekeplasser og et uteareal mot vest . Det største utearealet er
plassert mellom byggene over gjesteparkering og sykkelparkering Her er også
løfteplattform plassert samt felles trapp og fungerer som Felles adkomst for besøkende til
boligene. Den andre lekeplassen er orientert mot øst og ligger som en buffer mellom
tilstøtende nabo på tomt Gnr/Bnr 103/94. Mot vest etableres et fellesareal med sittegruppe
og f piknik fasiliteter. Det er meget godt eget med flott kveldssol og utsikt.

Felles renovasjonsanlegg planlegges ved utkjøring en i Hemskogveien. Plasseringen er vist
i Illustrasjonsplanen.

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse BFS

Eiendom 103/224 ble inkludert i planen etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og
enighet mellom kommune, grunneier og forslagstiller. Eiendommen er bebygget med en
enebolig, en frittst å ende garasje og et frittst å ende uthus/bod/lekestue. Den ligger i et
attraktivt boligomr å de hvor det i n æ rheten er flere nyere reguleringsplaner som legger til
rette for utbygging. Det er sannsynlig at det vil komme flere private planinitiativ i
n æ romr å det i å rene fremover. Kommunen ø nsker å inkludere eiendom 103/224 i plan 432
Hemskogveien panorama, slik at eiendommen ikke forblir en mindre, uregulert tomt i et
ellers sammenhengende regulert omr å de. Form å l og bestemmelser knyttet til eiendommen
legger ikke til rette for annen type bebyggelse enn det som er p å eiendommen i dag. Det er
egne bestemmelser knyttet til eiendom 103/224 som ivaretar dette.
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Kjørevei f _SKV 1
Vei fra Hemskogveiens hovedle de til og fram til tomtegrensen mellom 103/288 og
103/177. Den oppgraderes til Type A1 , asfaltert med bredde 3,5m i tillegg til plass for
opplaging av snø. Veien er regulert med en bredde på 4,5m

Kjørevei f _SKV 2
Vei fra tomtegrensen mellom 103/288 og 103/177 og til snuhammer for renovasjonsbil..
Den oppgraderes til Type A1 , Grusveg med bredde 3,5m i tilleg g til plass for opplaging av
snø. Veien er regulert med en bredde på 4,5m

Annen veggrunn - grøntareal SV G
Arealet reguleres til veggrunn og grøntareal med mulighet for opplagring av sn ø
Fortau f_SGS
Fortau etableres fra innkjøring bebyggelse på tomt 103/288 fram til krysset til Haugkollen.
Fra krysset er det i dag opparbeidet fortau som leder til Ringkollveien som har utarbeidet
gang og sykkelveg.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg: Adkom st til området planlegges fra Hemskogveien via Ringkollveien (RV 164).
Hemskogveien er delt i et hovedlede og en bi vei. Begge heter det samme. Hovedlede til
Hemskogveien, som ender i Ringkollveien er godt opparbeidet og fungerer som adkomstvei
for ca. 40 boliger. Fra Ringkollveien er det opparbeidet fortau fram til Haugkolle n.
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Reguleringsområdet har innkjøring inn på denne veien fra en grusvei som også heter
Hemskogveien. Denne innkjøringsveien er en mindre grusvei og har behov for utbedring for
å kunne håndtere økt kapasitet.

Veien og svingen opp til hovedlede i Hemskogvei en vil bli oppgradert til type A1
Atkomstveger i boligområder, fartsgrense 30 km/t i henhold Veg - og Håndbok N100 Veg -
og gateutforming til statens vegvesen . Bredde på vegen vil bli økt til 3,5m. V egtrase opp til
hovedled e vil bli utbedret slik vist i plankart.

Fortau : Det skal etableres f ortau fra i nnkjøring av planlagt bebyggelse på felt BKS til
eksisterende opparbeidet fortau i krysset Hemskogveien og Haugkollen.

6.3 bebyggelsens plassering og utforming
Tomten er plassert i et etablert boligområde. Den ligger vendt mot nordvest med gode
solforhold og utsikt ut over Norefjell og Hønefoss by. Det er gode turmuligheter i
nærområdet. Slik bebyggelsen planlegges vil den ligge på brinken av skråningen med
fantastisk utsikt utover landskapet. Det er planlagt 2 rekkehus med 6 enheter i hver. Mel lom
enhetene er det felles leke arealer og adkomst til 1 etasje nivå . Det planlegges enheter på
115 m2.

Alle bolig er skal være gjennomgående med p rivat terrasse mot nor d vest i både 1 og 2
etasje og en liten privat forhage mot sør øst. Boligene skal ha god arkitektonisk utforming,
høy kvalitet på materialbruk og tekniske løsninger. Bebyggelse n planlegges i hovedsak
utført i tre med pulttak konstruksjon. G ara sje plan vil b li utført i betong.

Tomten er i dag ubebygget. Det er blitt utført noe sprenge og gravearbeider på tomten som
følge av en tidligere plan om å sette opp to eneboliger på tomten.
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ILLUSTRASJONSPLAN.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsen er foreslått med Pulttak
Maksimal byggehøyde er angitt med høyeste og laveste gesimshøyde.
H øyeste gesimshøyde kote C+ 277 ,0 moh.
Laveste gesimshøyde kote C+ 27 5,5 moh.
Maksimal høyde fra gårdsplassen vil øvre gesims er 10,0m

6.3.2 Grad av Utnyttelse:
For BFS
Maks BYA = 3 7 % BYA Dette er inkludert overbygget gjesteparkering p arkering .

Ko m muneplanens § 1.1.2 Krav ved bygging i boligområder uten reguleringsplan, samt for
boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmelser. Gir det rom for utnyttelse på 25 % BYA
Illustrert forslag v iser en utnyttel sesgrad på ca. 36 % BYA , inkludert målverdige arealer
under balkonger og garasjedekk er. Fotavtrykket til byggene gir en BYA på ca. 2 7,5 %BYA.

Maks tillatt BYA i kommuneplanen er for boligområder uten reguleringsplan, inntil
25%. Årsaken til at man i denne planen ønsker en høyere BYA, er at formålet ikke er
frittliggende småhusbebyggelse, men konsentrert småhusbebyggelse. Dette er ikke et
område for eneboliger, men rekkehus og tilsvarende. Dette er en annen bygningstypologi
som krever større tetthet, og annen tomteutnyttelse enn eneboliger.
Årsaken til at det her ønskes tilrettelagt for ko nsentrert bebyggelse, er tanken om i størst
mulig grad å utnytte tomten best mulig med tanke på plassering av bebyggelsen i
terrenget . I tillegg vil konsentrert boligtype tilby markedet attraktive boliger som ikke blir
like kostbare som en enebolig, slik at også unge barnefamilier og førstegangsetablerere,
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kan ha mulighet til å etablere seg her.

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling
Planlagt ut vikling omfatter utbygging av 12 enheter.
Det pla nlegges 2 rekkehus med 6 - mannsboliger,
Boenhetene kommer til å ha en størrelse på ca. 115m2. I tillegg kommer en privat
dobbelgarasje på ca36m2 for hver enhet.

P lanlagt bebyggelse enhet C garasjeplan

Planlagt bebyggelse enhet C 1 etg
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Planlagt bebyggelse enhet C 2 etg
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6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
- Attraktivt boligområde i vekst.
- Området ligger i omgivelser med fantastisk utsikt med gode solforhold.
- Planen er i kort avstand til store grøntarealer og Ringkollen.
- Nærhet til busstopp/kollektivtrafikk
- Tilrettelegger for lekeplasser og attraktive uterom.
- Gode sykkelforbindelser til skol e, idrettsanlegg og dagligvare.

6.5 Parkering
Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet.
, ihht. ”Fo rskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud, 29.10.2009”.
Alle enheter har hver sin garasje med plass til 2 parkeringsplasser. Disse ligger i
bygningskroppen kjeller. Hver enhet har direkte adkomst fra sin garasje inn hoveddel.
Det settes av 5 plasser til gjeste parkering.
Videre settes det krav til 2 sykkelparkerin gsplasser per boenhet.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Adko mst til området planlegges fra Hemskogveien via Ringkollveien (RV 164).
Hemskogveien er adkomstvei for ca. 40 boliger. Hemskogveien er privat vei.

6.7 Trafikkløsning

Det planlegges 12 nye boliger. Dette vil kunne gi en trafikkøkning i Hemskogveien på
ca. 60 kjt/d . Det aller meste av denne trafikk en vil rette seg nedover mot Klæ kken.

Kryssutforming:
Hem skogveien karakteriseres som samleveg, klasse Sa2, ihht. håndbok H017.
Hemsko g veien som atkomstveg klasse A 1 Hadelandsveien som stamveg klasse
S1/S4, alternativt hovedveg klasse H2. (Ingen klar klassedefinisjon).

Krysset in n fart s vei Hemskogveien X h ovedlede Hemskogveien
Veien opp til Hovedlede svinger seg bratt oppover, Største stigning
er ca. 6 . %. Dette er marginalt over anbefalingene i H017.
Sikten i krysset er god i be gge re tninger. Dette skyldes at i nnfartsveien har avsluttet
stigninge n med god margin før den møter h ovedlede.

Trafikksikkerheten
Trafikksikkerheten for kjørende er in kludert i overstående krav til vegstandard og
veggeometri.
Trafikksikkerheten for myke trafikanter vurderes ut fra separasjon fra kjørende og
kjøremønsteret, samt kompleksiteten i trafikkbildet.
I denne planen er det satt krav til by gging av fortau fra nedfart bebyggelse og til hovedlede i
Hemskogveien. Fra k rysset etableres fortau fram til krysse t Hemskogveien X Haugkollen.
På motsatt side av krysset er det opparb eidet fortau fram til Ringkollveien. Fra kryss et
h ovedlede Hemskogveien X Ringkollveien er det etablert sykk el og gangsti videre ned til
Klæ kken.
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Skolevei
Det vil ved gjennomføringen av planforslaget etableres fortau fra nedfart bebyggelse langs
innfartsvei Hemskogveien til k rysset til hovedleden Hemskogveien. Fra k rysset etableres
fortau fram til krysset Hemskogveien X Haugkollen. På motsatt side av krysset er det
opparbeidet fortau fram til Ringkollveien.
De t vil da bli fortau fra planområdet, langs Ringkolleveien, videre langs Ø vre Klekkenvei og
Fløytingen og helt frem til skole og barnehage. Strekningen fra feltet frem til Ringkollveien
er lite trafikkert og kryssing av sistnevnte for å komme inn på fortauet er oversiktlig.
Planen bidrar derfor til å tilrettelegge for trygg skolevei for barn i nærområdet.

Internvei
Fra innfartsvei Hemskovegveien og opp til boligen e etableres det en vei opp til g arasj eplan.
Denne veien har største stigning på 7 % Dette er litt over anbefalingene i H017 . Vegen vil
bli bygget opp med støttemur er med varierende høyde . For å redusere opplevelsen av
støt temurene, skal murene konstrueres slik at jordmatter kan binde opp vegetasjon i skrå
helning ned til veien. Mot veien avsluttes skråningen med stablestein med høyde 1,5m
Med en slik rekonstruksjon av skråningen vil kun 1 - 1,5 m av selve støttemuren være sy nlig
på de høyeste stedene. Dette er illustrert i s nitt
Gårdsplassen vil ha en bred de på 6,0m slik at det blir mulig å snu kjøretøy ut fra garasjen.

6.8 Miljøoppfølging
Miljøoppfølgingsplan og anlegg s fase: Det skal levers miljøoppfølgin g splan samtidig med
søknad om igangsetting. Miljøoppføri ngsplanen godkjennes av kommunen og skal :

- Redegj ør e for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden
- Redegj øre for aktuelle transportveien i anleggsperioden og iverksetting av

trafikksikkerhetstiltak.
- Redegjøre for hån dtering av overvann, lensevann o g miljøfarlige kjemikalier i

anleggsperioden.
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- Beskrive hvordan vegetasjon som bevares kan beskyttes
- Det utnevnes en fast kontakt person på bygge plassen som kan gi informasjon om

byggeforløp og avklare eventuelle klager.

6.9 Universell utforming
Felles adkomstvei, uteopphold arealer og lekeplasser skal ivareta universell utforming i den
grad dette terrengmessig lar seg gjøre.

6.10 Uteoppholdsareal

Ringerike k ommuneplan ens arealdel
i § 1.1.3 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det
avsettes felles lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr bolig avsettes til
lekeplasser, og være støyskjermet i hht. T1442. Lekeplassene skal være av tre ulike typer:
Sandlekeplasser 2 - 6 år, Nærlekeplasser 5 - 13 år og Strøkslekeplasser 10 år og oppover.
Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk. I plan - og byggesaksbehandling av boligområder
skal kon sekvenser og barns interesser i forhold til lekearealer vurderes. Annet felles
uteoppholdsareal kommer i tillegg.

Det er satt a v 3 23 m2 til felles lekeplasser mellom bolig enhetene . Dette er i henhold til
kr av et om 25m2 støyskjermet lekeareal. Ser man den foreslåtte b ebyggelsen som en
forlengelse av det nye boligfeltet mellom Heimskogveien og Haugkollen, er det flere
lekeplasser i nærheten området som sammen med grønt arealer dekker kravet i
kommuneplanen.
Det ligger flere nærlekeplasser i nærheten av tomten. Blant annet ligger lekeplasser i
Haugkollen ca . 200m unna. St røkslekeplass finnes også i om rådet , blant annet i
Heimskogveien med lek eplass for ball spill 350m fra tomten. Det er øvrig god tilgang til skog
og utmark.
Alle boenhetene har private ute rom i form av terrass er og balkonger . I
tillegg vil det være naturlig med noe private rom foran inngangsparti for boenhetene på
bakkeplan.
Mot vest blir det etablert e t felles uteareal på 63m2 med sittegrupper og fasiliteter for
piknik/grilling. Dette arealet har kveldssol og flotte utsiktsmuligheter.

Det settes krav til utarbeidelse av detaljert utomhusplan ved byggesøknaden.
Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis
rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg.

6.11 Landbruksfaglige vurderinger
Området er tidligere et skog s areal i svært skrått terreng.

Området ligger innklemt mellom Hadelandsveien og boligområdet det er knyttet til.
Det er ikke registret noe landbruksdrift i tilstøtende eiendommer.
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Trærne på tomten er i dag fjernet. D et er tenkt å etablere vegetasjon opp langs støttemurer
for å dempe fjernvirkning av muren og gi skråninge n tilbake det grønne preget og følger
vegetasjonen ned mot Hadelandsveien.

Slik u tomhusplanen er illustrert lig ger bygget 4 meter fra eiendomsgrensene mot sør og
vest, og 10 meter mot øst. Vegetasjonen kan derfor etableres i disse sonene i den grad det
er hensiktsmessig.

Tomten ligger i et bratt skrånende terreng . Det legges opp til å etablere en adkomstvei
tils varende den veien som er blitt godkjent på tomten for 2 eneboliger. Denne veien er tenkt
forl enget inn i tomt 103/94. V eien skaper støttemurer som er ca . 2,5 m høye men på
enkelte steder er det behov for opptil 5 meter . For å bevare det grønne preget i skråningen
er det tenkt å fylle på med jord opp langs muren og benytte jordmatter slik at vegetasjon
kan feste seg på veggene .

Snittet viser hvordan bebyggelsen er tilpasset topografien på tomten.

Nærvir k ning:
Slik planen nå foreligger, vil bebyggelsen ha 2 etasje r på et garasje plan . Bebyggelsen er
plassert 4 meter fra eiendomsgrensen i sør på toppen av skråningen og trapper seg ned
skråningen . På 1 etasje plan etableres fellesarealer mot øst og mellom enhetene. Disse
opparbeides med støyskjerm og henvender seg inn mot bebyggelsen som nærlekeplasser
og felles adkomst til enhetene.
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Ny bebyggelse ligger orientert med fantastisk utsikt mot nord /vest og henvender seg bort
fra eksisterende bebyggelse som ligger øst, vest og sør. Nabobebyggelsen ligger forholdvis
langt unna og er lite påvirket av tiltaket, m ed unntak av nabo i øst. Her er det valgt å legge
bebyggelsen 10 meter fra eiendomsgrensen for å ikke å forringe lys og utsikt til
eksisterende enebolig.

F jernvirkning:
Bebyggelsen ligger på brinken av skråningen ut mot Hadelandsveien. Gårdsplassen krever
en støttemur som er opp til 5 meter. Bebyggelsens plassering vi derfor ha betydelig
fjernvirkning mot nordvest. I hovedsak mot Hadelandsveien. Mot boligfe ltet i sørøst vil den
framstå som en lav en etasjes bebyggelse. Ny støttemur vil bli beplantet ,som vist i snitt,
for å redusere fjernvirkningen i vesentlig grad.

6.12 Kollektivtilbud
Planforslaget vil ikke være av et slikt omfang at det påvirker kollektivtilbudet i
vesentlig grad. I beste fall vil flere kollektivreisende kunne bidra til å øke antall
avganger.

6.13 Kulturminner
Planen får ingen påvirkning for kulturminner. Eksisterende tomt er et tidligere bratt skogholt.
Ny bebyggelse vil ligg e me d god avst and til eksisterende bebyggelse, som er av nyere
opprinnelse, og vurderes ikke som en del av det verneverdige kulturmiljøet.
Ny bebyggelse bygges i en moderne stil, som et svar på vår tids arkitektur, og i kke som en
kopi av eksisterende bebyg gelse.

6.14 Sosial infrastruktur
Boli gene som planlegges vil være i en størrelse og utforming som vil egne
seg for et bredt marked. M ed store lekeplasser og rolige omgivelser vil
områdene være spesielt godt egnet for barne familier. En utbygging på 12 enheter,
vil kunne omfatte om lag 24 - 50 beboere.

6.15 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til offentlig nett

Det forutsettes at nye boliger tilknyttes kommunalt vann - og avløpsnett som ligger på egen
tomt.
Forslag til ledningsdimensjoner og e ndelige dimensjoner på ledninger vil bli
avklart i forbindelse med den videre detaljprosjektering.
All utførelse vil skje i samsvar med Ringerike kommunes VA - norm.
Brannkum ligger i på tomten i Hemskogveien ca. 50 m fra bebyggelsen . Det forutset tes at
eksi sterende ledning har brannvannskapasitet.

Overvann planlegges håndtert på egen grunn.

6.16 Plan for avfallshenting
Det vil tilrettelegges for en felles avhenting s plass i Hemskogveien rett nedenfor vei opp til
planlagt bebyggelse. Plassering er markert i Illustrasjonsplan . Snuhammer for
renovasjonsbil er planlagt på eksiterende parkeringsplass til Gnr/Bnr 103/177, Øvre
Nordbergveien 10.
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6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
ROS - analys en ligger ved planbeskrivelsen som eget vedlegg. Under følger et lite
utdrag:
Oppsummering:
Naturrisiko :
Klimaendring, økt nedbør. Det må forventes økt risiko for store nedbørsmengder i
fremtiden. Det bør etableres en god overvannsløsning som tar hensyn ti l hyppigere
perioder med intens nedbør.
Radongass :
Ifølge NGUs aktsomhetskart for radon er det moderat til lav risiko i planområdet, men høy
risiko i et område nær planområdet.
Krav i TEK 17 § 13 - 5 må dokumenteres i byggesak.
Terrengformasjoner som utgjør fare :
Selve terrenget utgjør ikke noen vesentlig fare, men siden tomten ligger i et bratt skrånende
terreng medfører det behov for høye murer som må sikres mht. fallulykker og utforkjøring.

Teknisk og sosial infrastruktur
Inngrep i kraftforsyning:
Det er i dag en trafo på tomten. Forutsatt at tiltak som berører denne og øvrig ledningsnett
avklares med ledningseier og hensyntas ved gjennomføring av tiltaket er det lite sannsynlig
med skade.
Inngrep i vannforsyning og avløpsnett
Det går VA - ledninger i område t. Eventuelle inngrep i ledningsnettet må avklares med
ledningseier. Forutsatt at dette hensyntas ved gjennomføring av tiltaket er det lite
sannsynlig med skade.

Virksomhetsrisiko
Støy :

Det er gjennomført støyutredning på tomten som viste r at boligene
ligger i rød og gul støysone. Det legges til grunn at støyskjermer som angitt i støyrapport
etableres mot nord og mellom husene for å gi uteplasser med tilfredsstillende støynivå mot
syd. Det må videre sikres at alle boenheter får vindu mot stille side for minst ett soverom.
For øvrig kan det være behov for tiltak for å nå krav til innendørs støynivå.
Ulykke i av - /påkjørsler :
Det er gene rell ulykkesrisiko ved trafikk.
Det må sikres god sikt i atkomster.
Ulykke med gående/syklende :
Det er generell ulykkesris iko for gående og syklende ved all trafikk. Planen innebærer
opparbeidelse av fortau fra avkjørselen til boligene og fram til opparbeidet fortau i
Hemskogveien slik at det blir en kontinuerlig forbindelse til Ringkollveien.

6.18 Rekkefølgebestemmelser
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, m å utbyggingsavtale og
godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge f ø r det gis
igangsettingstillatelse for disse anleggene.

2. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for omr å det BKS f ø r det er dokumentert at
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brannvannforsyningen tilfredsstiller forskr iftsmessige krav.

3. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for omr å det BKS f ø r det er dokumentert fra
kommunen at grunnskolekapasiteten er sikret.

4. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger p å BKS f ø r fortau fra avkj ø rsel til de nye
boligene til krysset Hemskogveien og derifra fortau fram til krysset med Haugkollen er
opparbeidet i samsvar med utbyggingsavtale.

5. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger p å BKS f ø r Hemskogveien som i dag er en
smal grusvei, fra den asfalterte delen av Hemskog veien inn til avkj ø rsel til de nye boligene,
opparbeides til en h ø yere standard med bredere vei for å ivareta ø kt trafikk.

6. F ø r det gis brukstillatelse i omr å det BKS skal tilfredsstillende st ø yforhold dokumenteres
b å de for boliger, lekeplasser og andre utearealer iht. T - 1442/2016 - retningslinje for st ø y i
arealplanlegging.

7. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal v æ re ferdigstilt og godkjent av
kommunen f ø r det kan gis brukstillatelse for boligene. Dersom bygninger eller anlegg tas i
bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides s å snart som mulig p å f ø lgende v å r.

8. Sammen med bygges ø knad og f ø r igangsettingstillatelse kan gis skal det leveres inn:
a) Situ asjonsplan i 1:500. Planen skal vise l ø sning av husplassering, utforming av
lekeareal og annet felles uteareal, renovasjonsl ø sning og plassering, tilpasning til
omgivelsene, planlagt st ø yskjerming og gjerde med h ø yde over 0.5meter, utnyttelse av
bebygd are al, terrengbehandling med h ø ydeangivelser, parkeringskrav samt
adkomstforhold. Situasjonsplanen skal vedlegges bygges ø knad og godkjennes i
kommunen f ø r det gis rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg.
b) Teknisk plan se § 2.1
c) Milj ø oppf ø lgings plan . Milj ø oppf ø lgingsplanen godk jennes av kommunen og skal
bla. redegj ø re for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av
trafikksikkerhetstiltak. Den skal redegj ø re for hvordan st ø y og st ø vplager kan forebygges i
anleggsperioden, redegj ø re for h å ndtering av overvann, lensevann og milj ø farlige
kjemikalier i anleggsperioden. Det skal utnevnes en fast kontaktperson p å byggeplassen
som kan gi informasjon om byggeforl ø p og avklare eventuelle klager.
d) Dokumentasjon p å ivaretakelse av st ø ykrav og st ø ytiltak se § 0.2

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Konsekvenser:
- Arealet ligger i tilknytning til eksisterende boligområde.
- Iverksetter trafikktiltak.
- Nytt planforslag får få negative konsekvenser for overordnete planer.
7.2 Landskap
Konsekvenser:
- Unngår gjengroing/kratt som følge av at arealene står tomme.
- Småhusbebyggelsen skal tilpasses tomtens topografi.
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- Fjernvirkningen blir dempet med beplantning.
- Nærvirkningen endres i li ten grad.
- Mye vegetasjon fjernes, og området åpnes mer opp mot utsikt mot Nor efjell .
- Valg av farger og materialbruk vil bidra til at ny bebyggelse blir dempet i forhold til
omkringliggende bebyggelse og friområder.
- Nytt planforslag får få negative ko nsekvenser for landskapet.
7.3 Stedets karakter
Konsekvenser:
- Nærområdet består av boligbebyggelse, friområde og gårdsbruk.
- Ny bebyggelse får ingen negative konsekvenser for stedets karakter.
7.4 Byform og estetikk
Konsekvenser:
- Ny bebyggelse tilpass es omkringliggende boligbebyggelse i volumer, høyder,
materialbruk etc.
- Boligene skal utformes i moderne stil, tilpasset naturomgivelsene ned valg av
naturfarger.
- Ny bebyggelse får ingen negative konsekvenser for byform og estetikk.
7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Konsekvenser:
- Planen får ingen konsekvens for kulturminnene. Eksisterende skog skrent er ikke en del
av omliggende kulturlandskap og vil ikke påvirke omliggende kulturlandskap i vesentlig
grad.
- Nytt planforslag får ingen konsekvens for kulturminner/kulturmiljø.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 1:
”Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bær ekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur”.
Området er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens paragrafer 8 - 12. Til å vurdere
planområ det er det benyttet informasjon fra direktoratet for naturforvaltning, NGU og
artsdatabanken.
§8: kunnskapsgrunnlaget/bærekraftig bruk: Planområdet ligger som delvis bebygd
område. Det er registrert ikke registret funn av viktige naturverdier på Naturbase eller
Artkart idet foreslåtte området.
Men det er kun 150 meter mot øst/ sørøst registrert forekomster av rødlistearterene
dragehode (VU) og dragehodeglansbille (EN). Det vil derfor bli undersøkt godt om det
finnes eks empler innenfor planområdet.
Det er ikke registrert funn av viktige naturtyper eller kulturlandskap. Vegetasjon på
tomten er ikke vurdert som bevaringsverdig.
§9: Føre - var - prinsippet: Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av noe av
vegetasjonen sa mt bygging på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet.
§10: Økosystemtilnærmingen: Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av noe av
vegetasjonen samt bygging på tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ
grad.
§11: Kostnadene ved miljøforringelse: Det vil ut i fra foretatte undersøkelser ikke
forekommet noen skade på naturmangfoldet.
§12: Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder:
Området som tas i bruk er et delvis bebygd område. Ved utvikling av tomten vil det
legges vekt på god e uteområder med mye grønt.
Tiltaket er avveid i henhold til overnevnte paragrafer, og området kan med dette
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klareres. Vi kan ikke se at en regulering av området kommer i konflikt med
Naturmangfoldloven.
Det er ingen eksisterende vegetasjon som utmerker se g som verneverdig innenfor
planområdet.
Det er derfor kun aktuelt å legge føringer for ny vegetasjon. Innenfor området vil ny
vegetasjon bli tilpasset boligformål med mye gress, lekeplasser og trær.
7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Konsekvenser:
- Planen legger til rette for attraktive lekearealer.
- Vegetasjonen mot nord fjernes og sikten mot Norefjell vil bedres .
7.8 Uteområder
Konsekvenser:
- Ny plan legger til rette for etablering av lekeplasser samt felles
uteplasser. Dette vil legge til rett e for gode møteplasser.
- Nytt planforslag har positive konsekvenser for uteområdene.
7.9 Trafikkforhold
Konsekvenser:
- Planen realiserer utbygging av fortau fra avkjøring avkjørsel boliger til krysset
Hemskogveien og derifra fortau fram til krysset med Haugkollen . Planen innehar dermed en
samfunnsviktig sak.
- Det skal realiseres oppgradering av Hemskogveien som i dag er en smal grusvei, fra den
asfalterte delen av Hemskogveien inn til boligene, opparbeides til en høyere standard med
bredere vei og asfal t for å ivareta økt trafikk.
- Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet over 60m2
. ”Forskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud, 29.10.2009”.
i tillegg tilrettelegges det for 5 gjesteparkeringer
- Nytt planforslag har positive konsekvenser for trafikkforholdene.
7.10 Barns interesser
Konsekvenser:
- Det tilrettelegges for barna ved å sikre skoleveien med etablering av fortau.
- Planen tilrettelegger for attraktive lekeplasser inne på tomten.
- Det er videre store muligheter for lek og opphold i friområdene samt i nærheten av
Bergtjern. I dag brukes tjernet kun som skøytebane om vinteren .
- Nytt planforslag har positive konsekvenser for barns interesser.
7.11 Sosial infrastruktur
Konsekvenser:
- En utbygging av ca. 12 enheter, vil gi en forventet befolkning på 25 - 50 personer.
Av disse vil omlag 15 - 22 være barn i ulike aldre.
- Nærmeste barneskole er Vang skole, mens nærmeste ungdomsskole er Haugsbygd.
Begge disse skolene har god kapasitet.
- Nærmeste barnehage er Hau g barnehage og Smeden barnehage. Begge disse
barnehagene har barn i alderen 1 - 5 år.
- Nytt planforslag får ingen konsekvenser for sosial infrastruktur.

7.12 Universell tilgjengelighet
Konsekvenser:
- Felles uteoppholdsarealer og felles lekeplasser skal væ re universelt utformet i den
grad dette er oppnåelig.
- Boligene skal utformes ihht. tilgjengelighet , men det legges opp til løfte - platform opp fra
garasje nivå til inngang 1 etg .
- Det legger også opp til ,med enkle grep, å gjøre enhetene om til å ha alle hovedfunksjoner
i 1 etg.
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- Nytt planforslag får positive konsekvenser for universell tilgjengelighet.
7.13 Energibehov – energiforbruk
Konsekvenser:
- Alternative kilder til ene rgioppvarming skal vurderes.
- Noe , økt biltrafikk
- Nytt planforslag får små negative konsekvenser for energibruken.
7.14 ROS
Konsekvenser:
- Det er ikke registrert fare for flom.
- Området er ikke spesielt vindutsatt.
- Det er støy fra RV 241 . Hele utbyg gingsområde ligger i gul og rød
støysone. Tiltak mot støy må gjennomføres
- Området er ikke spesielt utsatt med tanke på luftforurensning.
- Det er enkelt å komme til tomten for utrykningskjøretøy, da det eksisterende vei
oppgraderes.
- Nytt planforslag ha r store positive konsekvenser for trafikktiltak, barn - og unge,
universell utforming og uteområder.
7.15 Jordressurser/landbruk
Konsekvenser:
- Området er bratt og smalt skogholdt.
- Det aktuelle arealet er på kun ca. 6 mål, og er lite egnet til annet jordbruksformål.
- Nytt planforslag har ingen negative konsekvenser for jordressurser/landbruk.
7.16 Teknisk infrastruktur
Konsekvenser:
- Det forutsettes at nye boliger tilknyttes kommunalt vann - og avløpsnett som ligger
På tomten
- Det planlegges ikke å føre mer overvann inn på det offentlige overvannssystemet
enn det som gjøres i dag. Området har naturlig avrenning på egen tomt.
- Det er avkalrt med RIK at det er kapasitet i området fra trafo ca. 120m fra tomten.
- Vei, se pkt. 7.9.
- Med utbygging av tra fikktiltakene, vil tiltaket får positive konsekvenser for
teknisk infrastruktur.
7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Konsekvenser:
- Tiltaket får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen utover det som
eventuelt måtte avklares i en utbyggingsavtale.
7.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Konsekvenser:
- Nytt planforslag får ingen konsekvenser for næringsinteresser
7.19 Interessemotsetninger/naboer
Konsekvenser:
- Nabo mot øst vil få naboer noe tettere på seg en tidligere, uten at det nevneverdig
påvirker lys, luft og utsikt.
- Ut over dette vil planlagte boliger ikke skjerme/skygge eller være sjenerende for
etablert boligbebyggelse.
- I tillegg har nytt planforsla g få negative konsekvenser for overordnete planer.
7.20 Avveining av virkninger
Konsekvenser:
- Tiltaket er vurdert i forhold til overnevnte konsekvenser. Konklusjonen er at tiltaket
omfatter mange positive konsekvenser for omgivelsene og at området er godt
egnet for utvikling av nye boliger. Tomten har god beliggenhet med nærhet til flotte
naturområder som innbyr til avslapping og rekreasjon, g ode solforhold og fantastisk utsikt
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. Sammen med opparbeidelse av fortau , utbedring av eksisterende vei, ligge r alt til rette for
etablering av et trygt og godt boligområde.

Med vennlig hilsen

Mas. Ark
Nikolaj Zamecznik
PowWow arkitekter



VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
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Detaljr egulering for Hemsbygd Panorama

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Buskerud fylkeskommune 11.10.2017
2 Fylkesmannen i Buskerud 02.10.2017
3 Statens Veg vesen 19.10.2017
4 Brakar 11.09.2017
5 Kjetil Eriksen 09.10.2017
6 Eli Trommald Kolstad & Kjetil Kolstad Ikke datert
7 Knut Helle Sigrid Helle 13.09.2017
8 Styret i Øvre Nordbergveien 10 05.10.2017

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

1. Buskerud Fylkeskommune:

Utdrag brev :

AUTOMATISK FREDETE
KULTURMINNER
Vi har ikke opplysninger om automatisk
fredete kulturminner innenfor planområdet.
Planområdet er enten allerede utbygd, eller
består av svært bratt terreng. Vi regner
potensialet for å finne bev a rte
automatisk fredete kulturminner i planområdet
som lavt. Vi har derfor ingen merknader til
planen. Vi ber likevel om at varslingsplikten jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd blir ivaretatt
gjen nom planens reguleringsbestemmelser og

Før reguleringsarbeidet ble
påstartet hadde tomten fått
godkjent tiltak for to eneboliger
på tomten. Gravearbeidet for
kjeller og oppkjørsel til disse
boligen ble påstartet før
t iltakshaver bestemte seg for å
omregulere tomten. Det bl e ikke
funnet noen funn av
kulturhistorisk karakter under
dette arbeidet.

Videre anleggsarbeider skal
forholde seg til varslingsplikten i
kulturminnelovens §8.2

Dette blir ivaretatt i
bestemmelsene. Forslag
fra fylkeskommunen ti l
bestemmelse blir brukt.
Se § 0.5
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har følgende forslag til bestemmelse:
« Dersom det under anleggsa rbeid skulle
fremkomme automa tisk fredete kulturminner
må a rbeidet stra ks stanses og
utviklingsa vdelingen ved fylkeskommunen
konta ktes, jf. kulturminnelo vens 5 8, 2. ledd»

Dersom det under anleggsarbeid
skulle fremkomme automatisk
fredete kulturminner må arbeidet
straks stanses og
utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen kontaktes, jf.

2 Fylkesmannen i Buskerud:

Utdrag fra brev:

A. I det videre planarbeidet ber vi
s pesielt om at trafikkstøy blir vurdert
og ivaretatt i tråd med Klima - og
miljødepartementets støyretningslinje
T - 1442/2016. Trolig er området utsatt
for støyverdier som overstiger de
gjeldende grenseverdiene.
Hadelandsveien grenser til
planområdet i nord. Det er derfor
viktig at planforslaget sikrer
gjennomføring av støyreduserende
tiltak før støyfølsomme bruksformål
kan tas i bruk. Vi ber om at
støyutredningen følger planforslaget
ved offentlig ettersyn og at
nødvendige støytiltak blir innarbeidet
i planen

B. Planleggingen må også ta hensyn til
grøntstruktur og barn og unges
interesser. Rikspolitiske retningslinjer
for å styrke barn og unges interesser
må legges til grunn, og vi ber om at
det sikres tilstrekkelige lekearealer for
barn i alle aldere. Dersom a realer av
betydning for barns lekemuligheter
blir negativt berørt av planforslaget,
må det redegjøres for at det finnes
tilfredsstillende erstatningsarealer i
nærområdet som dekker behovet for
lek. Videre må det legges vekt på
trafikksikre løsninger og try gg
skolevei.

C. Ny bebyggelse må gis en god estetisk
utforming, både som enkeltbygg og i
forhold til omkringliggende
bebyggelse og landskap. I Nasjonale
forventninger til regional og
kommunal planlegging står det at
kommunene skal ivareta
landskapshensyn i planleggingen. Vi
viser også til Den europeiske
landskapskonvensjonen som Norge
har sluttet seg til.

A. Det er blitt utarbeidet en
støyrapport av Bjørn Leifsen AS .
Støyreduserende tiltak for e slått i
rapporten kommer til få god
effekt på dette tiltaket. Ra pporten
er lagt ved planforslaget.

B. Det er tilrettelagt for til
sammen 3 2 3 m2 nær lekearealer
for enhetene. Disse tenkt godt
opparbeidet og er plassert i
arealet mellom enhetene og i øst .

Det ligger flere nærlekeplasser i
nærheten av tomten. Blant annet
l igger lekeplasser i Haugkollen
ca . 200m unna. Strøkslekeplass
finnes også i området, blant annet
i Heimskogveien med lekeplass
for ballspill 350m fra tomten. Det
er øvrig god tilgang til skog og
utmark.
Fortau vil bli etablert fra
nedkjørsel i Hemskogveie n .
F ortau etableres videre i
h ovedlede i Hemskogveien fram
til etablert fortau for å sikre trygg
skolevei både for fotgjengere og
syklister.

C. Byggene vil bli utformet
med høye arkitektoniske
ambisjoner, der det vil bli
vektlagt bruk av kvalitets
materi aler og god tilpassing til
terrenget.
Byggene er prosjektert med en
tydelig intensjon om å bryte ned
bygningsvolumet med inntrukne
balkonger og skifte i
materialbruk. Dette er gjort for å
tilpasse bebyggelsen omliggende
bebyggelse og gi byggene en
mennesk elig skala.

D. Det er god tilgang til
skog og utmark. Ca 350
meter fra tomten i
Ringkollveien ligger

A. Det e r utarbeidet en
støyrapport og de
støyreduserende tiltak
som må gjennomføres for
at planen skal være i tråd
med Klima - og
miljødepartementet s
støyretningslinje T -
1442/2016 er innarbeidet
i planen og ivaretas i
bestemmelsene §0.2 og
§5.6.

B. Merknaden anse s
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

C. Merknaden anses
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

D. Merknaden anses
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

E. Merknaden anses
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

F. Merknaden anse s
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

G. Merknaden anses
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

H. Det er sikret tilgang til
lekeplasser, privat
uteareal i sør og inngang
til 1 etasje i boligene i
bestemmelsene, § 1.1.1

I. R OS - analysen har
identifisert åtte mulige
uønskede hendels er i
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D. Ved planlegging av nye boligområder
er det også viktig å legge til rette for
enkel tilgang til
grøntområde/friområde eller
sammenhengende sti - /turveine tt innen
500 meter fra den enkelte bolig, jf.
Meld. St. 18 (2015 - 2016) Friluftsliv –
Natur som kilde til helse og
livskvalitet. Vi ber om at dette blir
vurdert og ivaretatt.

E. Det er en nasjonal målsetting å få til
energieffektive bygningsløsninger, jf.
Meld . St. 21 (2011 - 2012) Norsk
klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014 -
2015) Ny utslippsforpliktelse for
2030 . Et viktig tiltak er å satse på
alternative oppvarmingsmåter til
strøm, for eksempel tilrettelegging for
varmepumpe, fjernvarme, bioenergi
eller bygging a v
lavenergibygg/passivhus.

F. Vi viser også til Statlig
planretningslinje for klima - og
energiplanlegging og plan - og
bygningsloven § 3 - 1 bokstav g med
krav om at planleggingen skal ta
klimahensyn gjennom løsninger for
energiforsyning. Vi ber om at
kommune og tiltakshaver prøver å
legge til rette for dette og at
miljøvennlige energiløsninger blir
utredet.

G. Videre må det redegjøres for hvordan
de miljørettslige prinsippene for
offentlig beslutningstaking i §§ 8 - 12 i
naturmangfoldloven er vurdert og
fulgt opp i s aken.

H. Vi vil også minne om prinsippene om
en universell utforming. Dette er
forhold som det må redegjøres for i
saken og som må sikres fulgt opp
gjennom bestemmelsene. Vi viser til
Lov om forbud mot diskriminering på
grunn av nedsatt funksjonsevne og
Regje ringens handlingsplan for økt
tilgjengelighet for personer med
nedsatt funksjonsevne.

I. Til slutt vil vi vise til plan - og
bygningsloven § 4 - 3 hvor det er krav
til utarbeidelse av en risiko - og
sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) ved
utarbeidelse av planer for u tbygging.
Analysen skal vise alle risiko - og
sårbarhetsforhold som har betydning
for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av
planlagt utbygging. Vi ber om at
ROS - analysen følger planforslaget

Bergtjern. Her finnes flere
stier ut i utmark.
Ringkollveien fører videre
opp til kjente utfartssteder
for både turer og skiterreng.

E. Byggene vil bli bygge t
etter TEK 10/ 17 Disse setter
strenge krav til
energieffektiv
bygningsfysikk. Det vil bli
vurdert om alternativ
energikilder som
varmepumpe og bioenergi .
Hvis dette viser seg å bli
vanskelig vil krav til 40 %
alternativ energikilde bli
oppfylt med ved fyring.

F. Tiltaket vil tilstrebe
planlegging av
energiforsyning i den grad
det lar seg gjøre.

G.
Området er vurdert i forhold til
naturmangfoldlovens paragrafer
8 - 12. Til å vurdere
planområdet er det benyttet
informasjon fra direktoratet for
naturforvaltning , NGU og
artsdatabanken.
§8:
kunnskapsgrunnlaget/bærekraftig
bruk: Planområdet ligger som
delvis bebygd
område. Det er registrert ikke
registret funn av viktige
naturverdier på Naturbase eller
Artkart idet foreslåtte området.

H. Tomten ligger i en svært
b ratt sk råning og det gir
utfordringer i forhold til
adkomst tomt. D et vil bli
etablert en løfte - plat t form fra
g arasjepl an opp til
inngangsparti i 1etasje for
hele bebyggelsen.

I. ROS analyse er
utarbeidet av Asplanviak AS
Og følger planforslaget.

f orhold til planfor slaget.
De blir alle håndtert og
sikret i planens
bestemmelser.
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ved offen tlig ettersyn og at eventuelle
nødvendige tiltak mot uønskede
hendelser blir innarbeidet i planen.

3 Statens vegvesen

Utdrag fra brev:

A
Regulering av ny virksomhet medfører
vanligvis økt trafikkbel astning i kryss og
avkjørsler , og de trafikkmessige virkni ngene
av planen må d okumenteres nærmere. For
større utby gginger vil det ofte være nødvendig
med en trafikkanalyse. Forholdet til
kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke
trafikanter (herunder skoleveg er) må avklares.

B
Normal byggegrense for riksveg er /
fylkesveger er nå 50 m /1 5 m med mulighet
for vegmyndigheten til å fastsette økt generell
byggegrense til 1 00 m / 50 m.

C
Det må fremlegges støyrapport med beregning
og tiltak. Det er utfordrende mht til stabilitet
for hus og mur i forhold til vegen . Det kreves
en geotekn isk utredning med dokumentasjon
fo r stabiliteten i forhold til vegen.

A

Det er utført trafikkvurdering av
siv. Ing. Bjørn Leifsen AS for
Hemskogveien Panorama den
konkluderer med at utbyggingen
ikke vil belaste overordnet
vegnett sl ik at nye tiltak blir
nødvendig.

F ra avkjørsel v il det etableres
fortau fram til etablert fortau.

B

Byggegrense på
reguleringsforslaget er foreslått
satt til 30meter fra f ylke svei.
Dette er nærmere enn 50 meter
som fra 2010 er betegnet som
normal byggegre nse fra fylkesvei.
Byggegrensen forholder seg til
samme avstand til fylkes veg som
tilstøtende bebyggelse. Dette
gjelder b lant annet Utbygging
Haga Hemskogveien, et nytt bolig
område som er under oppføring.

C

Støyrapport er fremlagt i
reguleringsforsla get. Dette er
utarbeidet av Bjørn Leifsen AS.

Geotekniske undersøkelser er blitt
utført av Arkimedium og er lagt
ved planforslaget.

A. Etablering av fortau
fra avkjørsel til de
planlagte boligene vil
bidra til trygg gangvei
frem til bussholdeplass i
Ring kollveien.
Merknaden anses for
øvrig tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

B. Forslagstiller foreslår
en byggegrense på 30
meter fra fylkesvei 241
istedenfor gjeldende 50
meter. Rådmann avventer
høringsuttalelse fra
Statens vegvesen. Det er
utarbei det en st øyrapport
og krav om tiltak for å
oppnå tilfredsstillende
grenseverdier er
innarbeidet i planen og
sikret i bestemmelsene.

C. Det er utarbeidet en
støyrapport og krav om
tiltak for å oppnå
tilfredsstillende
grense verdier er
innarbeidet i planen og
sikret i bestemmelsene.

Det er utarbeidet en
geoteknisk rapport som
har vurdert stabilitet i
forhold til vegen.
Stabilit eten vurderes som
god.

3 Brakar

Utdrag fra brev:

Brakar foreslår at planarbeidet for
Hemskogveien i haug sbygd inkluderer en
etablering av en tosidig bussholdeplass langs
Fv 241 i nærheten av utbygging langs
Hemskogveien

Vi er i ut gangspunktet veldig
positiv t innstilt til at det
planlegges å etablere ny
bussholdeplass langs Fv 241 i
nærheten av utbygging langs
Hemskogveien. Og det kan være
aktuelt å inkludere dette i
planarbeidet hvis det ikke
forsinker prosessen eller øker
kostnade ne for forslagstiller.

Rådmann er positiv til en
vurdering av etablering
av en tosidig
bussholdeplass langs fv.
241 i nærheten av
utbyggingen langs
Hemskogveien. Dette
arbeidet og heller ikke en
ev. etableringen av
bussholdeplassene kan
pålegges forsla gstiller.
Brakar har ansvar for
kollektivtrafikken i
Buskerud og
fylkeskommunen er
veieier av
Hadelandsveien, fv. 241.
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Ansvaret for et slikt tiltak
anser rådmann derfor å
ligge hos fylket.

4 Kjetil Eriksen

Vi ber om at følgende blir hensyntatt i en
b ehandling av denne saken.

A Hemskogveien, strekning fra Ringkollveien
inn til nedkjøring mot planlagt tomt.
Boligfeltet Havna som denne veien er bygd for
er nå så godt som ferdig utbygd med 45
enheter. Veien er smal og allerede høyt
trafikkbelastet. Ved bygging av 12 nye enheter
som skal bruke denne veien bør veien utbedres.
(gjøres bredere)

B.
Grønt areal / lekeplass
Ber om at det planlegges egne grøntarealer i
tilknytning til de søkte 1 2 enheter. Inkludert
lekeplass.

C
Parkering
For å unngå unø dig parkering i Hemskogveien
inn mot tomt må det legges til rette for
tilstrekkelig parkering for beboere og gjester til
12 enheter.
Andre boliger i området har krav om
parkeringsdekning på 2 biler pr bolig. Det
skulle tilsi minimum 24 parkeringsplasser f or
disse 12 enheter.

A

Trafikkvurdering for
Hemskogveien 10 - 12 er utarbedet
av Siv. Ing. Bjørn Leifsen A S den
konkluderer med at utbyggingen
ikke vil belaste overordnet
vegnett slik at nye tiltak blir
nødvendig.

B

Det skal etableres 3 2 3 m2
lekeplass på egen tomt . Det
tilsvarer nærlekeplass i hen hol d
til kommuneplan.

C

Plan forslaget er planlagt med 2
p lasser pr enhet i tillegg til 5
gjesteparkeringer på egen tomt.

A. Merknaden anses
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

B. Merknaden ans es
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

C. Merknaden anses
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

5 Eli Trommald Kolstad & Kjetil Kolstad

A.

Vi ønsker at reguleringen viderefører
situasjonen med frittliggende småhus og at mer
massiv be byggelse unngås. Tiltakshaver har
tidligere fått godkjent to eneboliger på bnr 288,
og
grunnarbeider er allerede utført, tilsynelatende
for et større prosjekt, men trolig basert på
denne
tillatelsen. Reguleringsinitiativet s ammenholdt
m ed ut sprengte og bo rtkjørt e masser i
byggegrub e
forteller at tiltakshaver n å ønsker å øke
utnyttelsen vesentlig.
Vi ber om at reguleringsplanen b aserer s eg p å
frittliggende småhus m ed tilsvarende ut
nyttelse og utforming som i Havna /
Hemskogen og Nordberg - f eltet.

A og B

Etter v idere kommunikasjon og
medvirkning i prosessen med
nabo Eli Trommald Kolstad &
Kjetil Kolstad har det blitt gjort
vesentlige plangrep som har
bedret situasjonen for nabo mot
øst. Bebyggelsen er blitt flyttet til
10 meter fra deres nabogrense og
en lekepla ss er etablert i grensen
mellom eiendommene.
Bebyggelsen er i tillegg senket
noe slik at bebyggelsen oppleves
mindre dominerende.

Det ble bekreftet i siste
korrespondanse at nabo Eli
Trommald Kolstad & Kjetil

A og B.

Rådmann anbefaler at det
lages avtaler som
fastsetter det som
forslagstiller og Kolstad,
som er grunneier av
103/ 224 er blitt enige om,
og at av taledokumentene
legges ved til 2 .
gangsbehandling.
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B
Tingly ste plikter/ rettigheter.
Innledningsvis gjør vi oppmerksom på at det
hviler tinglyste plikter på bnr 94 som også om
fatter bnr
288 og senere fradeling er fra bnr 94.
Forslagsstiller/tiltakshaver har allerede fått
kopi av det tinglyste
dokumentet. Kortvers jonen er at det er lagt
begrensninger på planert høyde på tomten,
maksimalhøyde på møne og rett til å bruke
kjørevei over det som nå er bnr 288. Vi ønsker
at disse
forhold tas med ved regulering for å unngå en
rettslig prosess i etterkant

Kolstad synes endringene var
tilfredsstillen de og vil ikke kreve
at tinglyste plikter/rettigheter i
forhold til maksimalhøyde på
møne og rett til å bruke kjørevei
må hensyn tas.

6 Knut Helle for Sigrid Helle

Planområdet grenser til Hemskogveien 2,
103/62 som i kommunens arealplan er avsatt til
boligformål. Detaljplaner for Hemskogveien
panorama må ikke ha byggegrense nærmere
enn 4 meter til nabogrensen til 103/62. Det vil
ikke bli gitt privatrettslig samtykke oppføring
av bygninger nærmere enn 4 meter til eiendom
103/62.

Det vil ikke bli etablert bygninger
nærmere en 4 meter fra
nabogrensen i hen hold til
gjeldene regler.

Merknaden anses
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

7 Styret i Øvre Nordbergveien 10

A Ved utbygging av enheter i Hemskogveien
ønsker styret å presisere at disse enhetene ikke
kan bruke sameiets parkering som parkerin g
for seg selv eller sine gjester, da dette vil
medføre at sameiere ikke får plass til å parkere.
Dette gjelder også plassering av søppelkasser
på vår tomt/parkering, da dette vil skape
dårligere plass for vår parkering. Plass til
søppelkasser må opparbeid es på egen tomt for
nye enheter i Hemskogveien.

B Ved utbygging av enheter i Hemskogveien
har styret i Øvre Nordbergveien bidratt med 75
000, - kr inkludert mva til utbedring av vei og
snuhammer. Styret presiserer at sameiet ikke
skal bli økonomisk belast et for flere kostnader
som har med utbygging av enhetene å gjøre.

C Ved stenging av hovedvei ved utbygging
presiserer styret at alternativ vei må sikres
bedre. Ved stenging av vei tidligere i år var
denne veien ikke rassikret. Til tross for
oppfordringer til utbygger ble dette ikke
utbedret. Dette medførte store stener som raste
ned i veien. Dette førte blant annet til en
punktering av en bil og det medførte økt fare
for fotgjengere som går forbi. Det er flere barn
som bruker dette som skolevei hjem. Styr et
stiller også spørsmål rundt utredning av
brannsikkerheten og om det er mulighet for at

A

Tiltaket løser alle behov for
parkering på egen tomt. Hver
enhet får 2 garasjeplasse r. I
tillegg vil det etableres 5
gjesteparkeringer. Søppelkasser
er plassert i forbindelse med
nedk jøring en fra tomten langt
unna parkeringsplassen det
refereres til.

B

I samråd på felles befaring med
prosjektleder for HRA b l e det
bekreftet at opparbeidet
snuhammer er tilfredsstillende
utført. Det vil ikke væ re behov
for videre utbygging.

C

All anl e g g s virk somhet vil bli
sikret i henhold til gjeldene regler
for HMS. Hvis det blir behov for
stenging av vei i anleggsperioden
vil dette bli varslet i forkant og
tidsperioden redusert til det ytterst
nødvendige. Det vil også være
alltid være en kontakt person som
kan holde naboer og andre
informert om hva som skjer i

A. Merknaden anses
tilstre kkelig kommentert
av forslagstiller.

B. Ved en utbedring av
parkeringsplass i
forbindelse med
etablering av snuplass
eller andre eventuelle
nødvendige tiltak i
forbindelse med
utbygging skal ikke
Sameiet i Øvre
Nordbergveien bli
økonomisk belastet.
Kostnad en av dette skal
tas av forslagstiller.

C. Ved stenging av
hovedvei inn fra øst til
boligene i Øvre
Nordbergvei skal
alternativ adkomst sikres
for alle trafikanter og
tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy må
avklares .

D. Parkeringsløsnin g for
beboere på eiendom
103/277 i forbindelse
med planlagt snuhammer,
samt avtaler med
grunneier om etablering
av snuhammer må
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en brannbil kommer helt ned ved brann.
Sameiere har selv utfordringer med å kjøre
store biler ned denne veien.

D På grunn av bygging av nye enheter har
sameiet fått informasjon om at HRA må
benytte en større bil for tømming av søppel. På
grunn at dette måtte det utarbeides en
snuhammer på området slik at bilen fikk
tilstrekkelig plass til å snu. I forbindelse med
utbedringen av veien tidligere i år ble det
utarb eidet en snuhammer på parkeringen til
sameiet av utbygger. Sameiet bidro med kr 75
000, - kr ink mva for dette. Etter samtale med
Ringerike kommune den 04.10.17 har sameiet
vurdert at denne ikke er tilfredsstillende og
burde utbedres ytterligere. Fra tidlig ere har
parkeringen hatt kapasitet til sameiets biler.
Per i dag er snuhammeren plassert på
parkeringen slik at biler må parkere der
renovasjonsbilen skal snu. Det betyr at en
renovasjonsbil kan risikere å komme til en
snuhammer der biler har parkert og av den
grunn ikke klare å snu. Kommunen anbefaler
at en slik snuhammer ikke utarbeides på en
parkering der sameiets biler må parkere.

E På parkeringen har det også blitt et stort hull
midt i parkeringen etter utbygging av
snuhammer. Dette medfører at ca 2 b iler må
parkere lengre ut mot veien der
renovasjonsbilen skal forbi. Med snøfall og
brøyting i vinter kan en brøytekant tvinge
sameiere til å parkere lengre ut for å unngå
dette hullet. Dette kan medføre vanskeligheter
for renovasjonsbilen til å komme forb i. Styret
ønsker at dette hullet blir tettet igjen av
utbygger som utarbeidet snuhammeren og at en
ser på muligheten for å utarbeide 1 - 2
parkeringsplasser til, slik at sameiere ikke må
parkere på snuhammeren. Om snuhammeren
ikke skulle være tilfredsstillen de nok må en ny
utarbeides på tomten til nye enheter i
Hemskogveien.

byggeperioden.

Veien vil bli oppgradert med
fortau . Dette vil generelt øk e
sik kerhe t f or myke trafikanter, og
spesielt også skolebarn.

D

I samråd og felles befaring med
HRA b l e det bekreftet at
opparbeidet snuhammer er
tilfredsstillende utført .
Vedlagt følger brev fra Hadeland
og Ringerike Avfallsselskap AS
Gunn M. Johannessen som
bekrefter at snuhammer er stor
nok. Her står det også nevnt andre
punkter for å få en
tilfredsstillende løsning fo r på
sikre parkering og snuhammer.
Det vil bli utformet en avtale med
sameiet for at disse punktene blir
utarbeidet og
parkeringsdekningen for
borettslaget blir tirfedstillende.

E.

I mail fra HRA ber de om at
parkeringsplasser blir sikret ved
parkering splasser blir markert
tydelig og at det markeres tydelig
hvor snuhammer avsluttes.
Hullet vil bli tettet av utbygger
kostnadsfritt. . Det vil bli utformet
en avtale med sameiet vedrørende
utarbeidelse av nye
parkeringsplasser.

avklares og dokumenteres
før 2 . gangsbehandling.
Rådmann ber om at det
avklares hvilket areal
som skal brukes til
snuplass og at dette
arealet blir forbeholdt
snuplass og ikke brukes
som parkering.

E. Merknaden anses
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
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432 detaljregulering Hemskogveien panorama - oppstart av planarbeid -

gnr. 1 03 bnr. 288 og 94 mfl,

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordn et areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del) plan.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler ,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utby gginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse . Forholdet til kollektivtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveg er) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - e ller

fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk , og det må inngås gjennomføringsavtale med

Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes. Langs riks - og fylkesveger kreves mini mum

8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn – teknisk anlegg» . Normalt kreves

teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik

fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for forhåndsvurdering

før endelig planforslag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn.

Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /1 5 m med mulighet for

vegmyndigheten til å fastsette økt generell byggegrense til 1 00 m / 50 m. Byggegre nsen

skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For

regulering av støyømfintlig e formål nær riks - eller fylkesveg kreves støyforholdene

dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. ”Fylkesdelplan for avkjørsl er og
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byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndepartementet 7.

desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 1 00 m.

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.

Det må fremlegges støyrapport med beregning og tiltak. Det er utfordrende mht til stabilitet

for hus og mur i forhold til vegen. Det kreves en geoteknisk utredning med dokumentasjon

fo r stabiliteten i forhold til vegen.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdelingen Buskerud

Med hilsen

Anders Hagerup

seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for Hemskogveien panorama 
 

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Hemskogveien panorama ved Haugsbygd hvor det skal tilrettelegges for 
boligbebyggelse. Vi ber om at forhold knyttet til støy, barn og unge, landskap, friluftsliv, 
naturmangfold, energi og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med 
nasjonale føringer.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 5. september 2017 med varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering 
for Hemskogveien panorama ved Haugsbygd. 
 
Som det fremgår av kunngjøringen er formålet med planarbeidet å tilrettelegge for 
boligbebyggelse i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Fylkesmannens kommentarer 

I det videre planarbeidet ber vi spesielt om at trafikkstøy blir vurdert og ivaretatt i tråd med 
Klima- og miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2016. Trolig er området utsatt for 
støyverdier som overstiger de gjeldende grenseverdiene. Hadelandsveien grenser til 
planområdet i nord. Det er derfor viktig at planforslaget sikrer gjennomføring av 
støyreduserende tiltak før støyfølsomme bruksformål kan tas i bruk. Vi ber om at 
støyutredningen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at nødvendige støytiltak blir 
innarbeidet i planen.  
 
Planleggingen må også ta hensyn til grøntstruktur og barn og unges interesser. Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser må legges til grunn, og vi ber om at det 
sikres tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. Dersom arealer av betydning for barns 
lekemuligheter blir negativt berørt av planforslaget, må det redegjøres for at det finnes 
tilfredsstillende erstatningsarealer i nærområdet som dekker behovet for lek. Videre må det 
legges vekt på trafikksikre løsninger og trygg skolevei. 
 
Ny bebyggelse må gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til 
omkringliggende bebyggelse og landskap. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen. 
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.  
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Ved planlegging av nye boligområder er det også viktig å legge til rette for enkel tilgang til 
grøntområde/friområde eller sammenhengende sti-/turveinett innen 500 meter fra den enkelte 
bolig, jf. Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Vi ber 
om at dette blir vurdert og ivaretatt. 
 
Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21 
(2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 
2030. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel 
tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi eller bygging av 
lavenergibygg/passivhus.  
 
Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og 
bygningsloven § 3-1 bokstav g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom 
løsninger for energiforsyning. Vi ber om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til rette 
for dette og at miljøvennlige energiløsninger blir utredet. 
 
Videre må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i saken. 
 
Vi vil også minne om prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må 
redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene. Vi viser til Lov 
om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens 
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
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Hemskogveíen - gnr 103 bnr 288 og 94 med flere - Ringerike

kommune - detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse om

kulturminner

Vi viser til brev datert 5. september 2OL7 med varsel om oppstart av planarbeid for Hemskogveien
panorama på Haugsbygd i Ringerike kommune, jf. pbl S I2-8. H6ringsfrist er 9. oktober 2017.

KORT OM PLANEN

Formålet med å legge til rette for boligbebyggelse i Hemskogveien i Haugsbygd. lntensjonen er å

oppføre rekkehus over to plan med parkering i garasje. Planområdet består av eiendommene 103/288
o9224 og deler av tO3/94, L77,287,129, samt deler av 30631 L. Området som ønskes bebygd har

vært en bratt skråning bevokst med skog. Planområdet inkluderer også veiareal og en eiendom bebygd

med en enebolig, garasje og et
uthus.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Planområdet er
enten allerede utbygd, eller består av svært bratt terreng. Vi regner potensialet for å finne bevrte
automatisk fredete kulturminner i planområdet som lavt. Vi har derfor ingen merkander til planen. Vi

ber likevel om at varslingsplikten jf. kulturminnelovens 5 8, 2. ledd blir ivaretatt gjennom planens

reguleringsbestemmelser og har følgende forslag til bestemmelse:

<<Dersom det under onleggsorbeid skulle fremkomme outomotisk fredete kulturminner må
orbeidet stroks stanses og utviklingsovdelingen ved fylkeskommunen kontoktes, jf.
kulturminnelovens 5 8, 2. ledd>.
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Hønefoss, 05.10.17 

Innspill til reguleringsplan 432 – Detaljregulering Hemskogveien 

 

Styret i Øvre Nordbergveien 10 ønsker å komme med følgende innspill til reguleringsplan 

432, som omfatter et planområde på ca 9 daa og består av eiendommene 103/288 og 244 og 

deler av 103/94, 177, 287, 129 samt deler av 3063/1.  

 

* Ved utbygging av enheter i Hemskogveien ønsker styret å presisere at disse enhetene ikke 

kan bruke sameiets parkering som parkering for seg selv eller sine gjester, da dette vil 

medføre at sameiere ikke får plass til å parkere. Dette gjelder også plassering av søppelkasser 

på vår tomt/parkering, da dette vil skape dårligere plass for vår parkering. Plass til 

søppelkasser må opparbeides på egen tomt for nye enheter i Hemskogveien. 

 

* Ved utbygging av enheter i Hemskogveien har styret i Øvre Nordbergveien bidratt med 

75 000,- kr inkludert mva til utbedring av vei og snuhammer. Styret presiserer at sameiet ikke 

skal bli økonomisk belastet for flere kostnader som har med utbygging av enhetene å gjøre. 

 

* Ved stenging av hovedvei ved utbygging presiserer styret at alternativ vei må sikres bedre. 

Ved stenging av vei tidligere i år var denne veien ikke rassikret. Til tross for oppfordringer til 

utbygger ble dette ikke utbedret. Dette medførte store stener som raste ned i veien. Dette førte 

blant annet til en punktering av en bil og det medførte økt fare for fotgjengere som går forbi. 

Det er flere barn som bruker dette som skolevei hjem. Styret stiller også spørsmål rundt 

utredning av brannsikkerheten og om det er mulighet for at en brannbil kommer helt ned ved 

brann. Sameiere har selv utfordringer med å kjøre store biler ned denne veien.  

 

* På grunn av bygging av nye enheter har sameiet fått informasjon om at HRA må benytte en 

større bil for tømming av søppel. På grunn at dette måtte det utarbeides en snuhammer på 

området slik at bilen fikk tilstrekkelig plass til å snu. I forbindelse med utbedringen av veien 

tidligere i år ble det utarbeidet en snuhammer på parkeringen til sameiet av utbygger. Sameiet 

bidro med kr 75 000,- kr ink mva for dette. Etter samtale med Ringerike kommune den 

04.10.17 har sameiet vurdert at denne ikke er tilfredsstillende og burde utbedres ytterligere. 

Fra tidligere har parkeringen hatt kapasitet til sameiets biler. Per i dag er snuhammeren 

plassert på parkeringen slik at biler må parkere der renovasjonsbilen skal snu.  Det betyr at en 

renovasjonsbil kan risikere å komme til en snuhammer der biler har parkert og av den grunn 

ikke klare å snu. Kommunen anbefaler at en slik snuhammer ikke utarbeides på en parkering 

der sameiets biler må parkere.  

På parkeringen har det også blitt et stort hull midt i parkeringen etter utbygging av 

snuhammer. Dette medfører at ca 2 biler må parkere lengre ut mot veien der renovasjonsbilen 

skal forbi. Med snøfall og brøyting i vinter kan en brøytekant tvinge sameiere til å parkere 

lengre ut for å unngå dette hullet. Dette kan medføre vanskeligheter for renovasjonsbilen til å 

komme forbi.  Styret ønsker at dette hullet blir tettet igjen av utbygger som utarbeidet 

snuhammeren og at en ser på muligheten for å utarbeide 1-2 parkeringsplasser til, slik at 

sameiere ikke må parkere på snuhammeren. Om snuhammeren ikke skulle være 

tilfredsstillende nok må en ny utarbeides på tomten til nye enheter i Hemskogveien. 

  



Medlem av styret 

Øvre Nordbergveien 10 

 

Kenneth Gjerde  

Inger Lise Herseth 

Marta Samson – Zgoda 

Taran Helene Juvet  

Christine Joiner 

 

 



Fra: Kjetil Eriksen [kjetil@eiktravel.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 09.10.2017 09:12:04 

Emne: 432 Detaljregulering Hemskogveien Panorama 103/288 og 103/94 

Vedlegg:  

Hei, 
Viser til brev vedr. detaljregulering av Hemskogveien Panorama. 

 

Vi ber om at følgende blir hensyntatt i en behandling av denne saken. 
 

 Hemskogveien, strekning fra Ringkollveien inn til nedkjøring mot planlagt tomt.  

Boligfeltet Havna som denne veien er bygd for er nå så godt som ferdig utbygd med 45 

enheter.  
Veien er smal og allerede høyt trafikkbelastet.  

Ved bygging av 12 nye enheter som skal bruke denne veien bør veien utbedres. (gjøres 

bredere)  

 

 Grønt areal / lekeplass  

Ber om at det planlegges egne grøntarealer i tilknytning til de søkte 12 enheter. Inkludert 

lekeplass.  

 

 Parkering 

For å unngå unødig parkering i Hemskogveien inn mot tomt må det legges til rette for 

tilstrekkelig parkering for beboere og gjester til 12 enheter.  

Andre boliger i området har krav om parkeringsdekning på 2 biler pr bolig. Det skulle tilsi 
minimum 24 parkeringsplasser for disse 12 enheter.  

 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Kjetil Eriksen 
 

Haugkollen 21,  

3514 Hønefoss  
 

 

 

 



Eli Trommald Kolstad & Kjetil Kolstad
Hemskogveien 8
3514 Hønefoss.

Ringerike Kommune
Areal og Byplankontoret

postmottak@ringerike.kommune.no

Forslag regulering H emskogen Panorama

Som eier av gnr 103 bnr 224 og deleier i bnr 287 har vi mottatt varsel om oppstart av reg ule ring på
våre naboeiendommer. Vi gi r derfor våre innledende kommentarer til oppstart av regulering av våre
naboeiendommer bnr 94 og 288. S amtidig forbeholder vi oss å komme tilbake med ytterligere
innspill når reguler ingsforslaget konkretiseres.

Reguleringsformål .
Dagens situasjon i re guleringsområdet er at den aktuelle eiendommen ligger mellom
Havna/ H emskogen - feltet og Nordberg - feltet. B egge disse områdene består av frittliggende
eneboliger, med unntak av terrassehus i Nordberg - feltet. I tillegg er et ga mmel t næringsbygg
konvertert til leili gheter.

Vi ønsker at reguleringen viderefører sit uasjonen me d frittliggende småhu s og at mer massiv
bebyggelse unngås. Tiltak shaver har tidligere fått godkjent to eneboliger på bnr 288 , og
grunnarbeider er allerede utført , tilsynelatende for et større prosjekt, men trolig basert på denne
tillatelsen . R eguleringsinitiativet sammenholdt med u tsprengt e og bortkjø rt e masser i byggegrube
forteller at tiltakshaver nå ønsker å øke utnyttelsen vesentlig .

Vi ber om at reguleringsplanen baserer seg på frittliggende småhus med tilsvarende u tnyttelse og
utforming som i Havn a/Hemskogen og Nordberg - feltet.

Tinglyste plikter/ rettigheter.
Innledningsvis gjør vi oppmerksom på at det hviler tinglyste plikter på bnr 94 som også omfatter bnr
288 og senere fradelinger fra bnr 94. Forslagsstiller/tiltakshaver har allerede fått kopi av det tinglyste
dokumentet. Kortversjonen er at det e r lagt begrensninger på planert høyde på tomten,
maksimalhøyde på møne og rett til å bruke kjørevei over det som nå er bnr 288. Vi ønsker at disse
forhold tas med ved regulering for å unngå en rettslig prosess i etterkant.

Mvh

Kjetil Kolstad



Hei 

Ja takk, vi ønsker å at det blir registrert som merknad. 

 

Med vennlig hilsen 

Knut Helle 

 

 

Tirsdag 10. Oktober 2017 08:58 CEST skrev Linda Engstrøm <Linda.Engstrom@ringerike.kommune.no>: 

  

  

Hei 
  
Mailen deres er mottatt. Ønsker dere at den blir registrert som merknad til oppstartsvarslingen av plan 432 Hemskogveien panorama? 
  
Jeg regner med at dere ønsker det, men vil bare ha en bekreftelse for sikkerhets skyld. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Linda Engstrøm 
Arealplanlegger 
Areal- og byplankontoret 
Ringerike kommune 
40 80 42 23 
  
  
  
Fra: Knut Helle [mailto:knut.helle@vikenfiber.no] 
Sendt: 13. september 2017 10:54 
Til: Linda Engstrøm; post@holthbygg.no 
Emne: 432 Detaljregulering Hemskogveien panorama. 
  

Viser til brev av 05.09.2017 vedrørende, 432 Detaljregulering Hemskogveien panorama. 



Planområdet grenser til Hemskogveien 2, 103/62 som i kommunens arealplan er avsatt til boligformål. Detaljplaner for Hemskogveien 
panorama må ikke ha byggegrense nærmere enn 4 meter til nabogrensen til 103/62. Det vil ikke bli gitt privatrettslig samtykke oppføring av 
bygninger nærmere enn 4 meter til eiendom 103/62. 

  

For Sigrid Helle 

Sivilarkitekt Knut Helle 

 

 

 

  





Holth Bygg og Eiendom AS. Trafikkvurdering Hemskogveien Panorama . Haugsbygda Ringerike.
Si v ilingeniør Bjørn Leifsen AS
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T R AFIKKVURDERING

HEMSKOGVEIEN  3$125$0$  .

HAUGSBYGDA.
RINGERIKE.

HØNEFOSS, 13.11.2017



Holth Bygg og Eiendom AS. Trafikkvurdering Hemskogveien 10-12. Haugsbygda Ringerike.
S i vilingeniør Bjørn Leifsen AS
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F orord

Siv ilingeniør Bjørn Leifsen AS har fått i oppdrag fra firma Holth Bygg og Eiendom AS å
foreta en trafikkvurdering i forbindelse med oppføring av boliger i Hemskogveien 3DQRUDPD i
Haugsbygda, Ri Q gerike kommune.

Hønefoss, 13.11.2017
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P r osjektet.

Lokalisering.

Området ligger i Haugsbygda og var opprinnelig et spredt bebygd landbruksområde. I den
seinere tid er områdene her stadig blitt fortettet, og noen boligfelt er bygd i denne delen av
Haugsbygda. Det er Nordberg og Havna Hemskogen, som ligger like i nærheten mellom
Hadelandsveien og Ringkollveien, Øvre Berg, Nerby og Nerbytunet som ligger rett på andre
siden av Ringkollveien, samt Andersløkka som ligger lenger syd for disse igjen.

Med sin korte avstand til Ringkollen, samt meget gode solforhold, er dette et populært
boområde på Ringerike. Det er relativt kort avstand til annen bebyggelse i Haugsbygda
(Klekken, Smeden, Harehaugen osv). Områdene rundt vil ventelig bli videreutviklet mht mer
bebyggelse.

Til nærmeste butikk er det ca 1,8 km. Til barneskole, ungdomsskole og kirke er det ca 2,2 km
og til barnehager 2,0 og 2,5 km. Hønefoss ligger i en avstand av 4-6 km. (Nordsiden-
sentrum). Klækken Hotel er ca 1,0 km unna.

Dvs at området ikke er sentralt beliggende, men i stor grad er de viktigste funksjonene så nære
at de kan nås ved å gå eller å sykle.
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Overordnet vegsystem.

Fv 164 Ringkollveien ender ut i den mer trafikkerte Fv241 Hadelandsveien. Fra Ringkollveien
går Gjermundboveien mot nord, som ender ut på Fv241.

Oversiktsbilde av vegsystemet er vist her. Eiendommen der planområdet ligger er vist med
lyse blå fargeflate.

Hemskogveien er atkomstveg til boligfeltet Havna Hemskogen samt noe spredt bebyggelse.
Dvs type A1 i hht H100. Ringkollveien vil tilsvarende kunne klassifiseres som samleveg Sa2.

Fra innkjøringen til Havna Hemskogen og langs Ringkollveien er det i dag langsgående gang-
/sykkelveg. Derfra er det sammenhengende gang-/sykkelvegnett ned til sentrum, skole og
barnehage i Haug. Det er få tjenester helt i nærheten.

Vegnettet i nærområdet til planområdet har både enkeltavkjørsler og kryss for felles mindre
atkomstveger. Se utsnitt av nettkartet til kommunen.
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R i ngkollveien er med få unntak avkjørselsfri.

Ringkollveien ender ut på Fv163 Hadelandsveien nede ved Klækken Hotel. Se kartutsnittet
nedenfor. Planområdet ligger opp til høyre på kartet.
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Trafikkdata.

Dagens trafikk.
I følge Vegdatabanken har Ringkollveien en ÅDT på 900 kjt/d nederst ved Hadelandsveien,
gradvis avtrappende til ca 350 der boligbebyggelsen slutter. Ved krysset med Hemskogveien
vil trafikken være ca ÅDT= 685 kjt/d. Andel tunge kjøretøy er 6%. Skiltet hastighet er
hovedsakelig 50 km/t, men med 40 km/t fra krysset med Hemskogveien og videre oppover.

Hadelandsveien har en ÅDT på ca 4900, med andel tunge kjøretøy på 6%. Skiltet hastighet er
hhv 50 km/t ved krysset med Ringkollveien.

Hemskogveien har skiltet hastighet 50 km/t. Trafikken i denne kan, ut fra antall boliger som
sokner til den, anslås til ÅDT ca 150 kjt/d.

En viktig del av trafikken i Ringkollveien er trafikken til Ringkollen. Dette er en bomveg som
har ca 60 000 passerende pr år. Dvs et ÅDT-bidrag på ca 330 (60 000 x 2/365). Men
trafikkbelastningen fra denne varierer mye både gjennom året og ukedagene. Mest trafikk er
det i helger med godt skiføre. Da kan nok trafikken bli betydelig over 330 kjt/d. En tredobling
er ikke usannsynlig. Imidlertid vil makstimene på denne veien ikke falle sammen med de
vanlige makstimene som trafikken fra arbeidsreiser fra boliger. Se nedenfor.

Ny trafikk.

D e t planlegges 12 nye boliger. Dette vil kunne gi en trafikkøkning i Hemskogveien på ca 60
kjt/d. Det aller meste av denne trafikken vil rette seg nedover mot Klekken.

Ut fra ovenstående vil vi anslå at trafikken fra planområdet vil fordele seg som vist i tabellen
nedenfor:

Veg Døgntrafikk Makstime
(Kl 0 730 - 0 830)

Hemskog veien 21 0 kjt/d 30 kjt/t
Ringkollveien 745 kjt/d 100 kjt/t
Hadelandsveien 4 96 0 kjt/d 670 kjt/t

T oppbelastningen i Ringkollveien fra turtrafikken der inntreffer i hovedsak på lørdag og
spesielt søndag ettermiddag, dvs utenom rushtrafikken morgen og ettermiddag fra oppsitterne
i området. Det vil si at makstimebelastningen i Ringkollveien kan bli omtrent det samme som
på hverdager, eventuelt noe mer i spesielle tilfeller. Men da er trafikken i Bånntjernveien og
på Hadelandsveien lavere enn gjennomsnittet.

Dette medfører at en må bruke skjønn mht dimensjonerende trafikkstrømmer.
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Kryssutforming

Ri ngkollveien vil vi karakteriseres som samleveg klasse Sa2 i hht håndbok H100.
Hemskogveien som atkomstveg klasse A1. Hadelandsveien som stamveg klasse S1/S4,
alternativt hovedveg klasse H2. (Ingen klar klassedefinisjon).

Krysset Hemskogveien X Ringkollveien.

For klasse Sa2 gjelder følgende anbefalinger til vertikalkurvaturen i kryss, i en avstand 60m
til hver side:

Vertikalkurveradius i høybrekk: 400m
Overhøyde. 8%
Stigning: 6%

Høybrekksradius (Rv) er vanskelig å fastslå, da vertikalkurvaturen i 60m-sonen på begge
sider av krysspunktet ikke følger en jamn kurve. Basert på høydeforskjellen mellom
ytterpunktene 60 m ut fra hver side og høyden i midtpunktet kan Rv fastslås til klart å være
større enn 400m. Men over kortere strekninger vil radiene variere en del og kan være mindre.

I kryssområdene er vegen relativt rett med tilnærmet takfall, så overhøyde er ikke et problem.

Største stigning i dette tilfellet er ca 6,0%. Det er i hht anbefalingene i H100.

Siktkrav.

50 km/t gir stoppsikt 45m. Siktkrav er stoppsikt x 1,2, dvs 54m.

Sikten er basert på en øyehøyde 1,1m, med krav om å kunne se hele midten av kjørefeltet.

I siktområdet skal det ikke være noen hindringer høyere enn 0,5m over vegens nivå.

Utgangspunktet for sikthøyden er at en ventende bil i atkomstvegene vil stå ca 0,3 m høyere
enn vegbanen i fylkesvegen på det stedet (3% helning ut fra vegkanten til hovedvegen).

Vår analyse viser at i begge retninger er sikten bedre enn kravet til 54m.

Utforming.

G eometrisk utforming er sjekket ut fra eventuelle behov for kanalisering/trafikkøy i
sekundærvegen, høyre- og venstresvingefelt, samt svingkurvatur i forhold til dimensjonerende
kjøretøy.
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Trafikkgrunnlag.

Tr afikkgrunnlaget er dagens trafikk på Ringkollveien samt ny trafikk i Hemskogveien. Dvs
makstimer på hhv 100 og 30 kjt/t.

Ringkollveien antas å være retningsfordelt med ca 90/10, med størst trafikk mot Klekken på
morgenen, og omvendt på ettermiddagen. Lite trafikk til/fra Hemskogveien.

Hemskogveien antas å være retningsfordelt med ca 90/10, med størst trafikk mot Klekken på
morgenen, og omvendt på ettermiddagen.
Trafikkøy/dråpe i Hemskogveien.

Vurderes ut fra H263 fig 4.6 om trafikkøy i sekundærvegen (kanalisering):

Her vil verste situasjon være ca C=90 kjt/t og B=27 kjt/t. Med disse tall vil kanalisering være
valgfritt.

Altså ikke behov for trafikkøy i Hemskogveien.

Venstresvingefelt i Ringkollveien.

Vurderes ut fra H263 fig 4.8.
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M ht venstresvingefelt vil verste situasjonen være ca Bv=27 kjt/t og ca A+B=100 kjt/t.

Dvs at en ikke vil ha behov for et slikt felt.

Høyresvingefelt i Ringkollveien.

Vurderes ut fra H263 fig 4.13.

Mht høyresvingefelt vil verste situasjonen være Ah=40 kjt/t og A+B=100 kjt/t. Dvs langt
under behovene for et høyresvingefelt.

K onklusjonen er en ikke trenger å planlegge krysset mellom Hemskogveien og Ringkollveien
med kanalisering eller noen former for svingefelt.
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Svingkurvatur.

I forbindelse med planen for Nerbytunet ble det planlagt gangveg fra Bånntjernveien og ned
til krysset med Hemskogveien, med kryssing ved dette. Denne planen er her vist i utsnitt:

En går ut i fra at i forbindelse med denne planen så er sikt og krysskurvatur vurdert ut fra
trafikken i Hemskogveien. Denne planen endrer ikke trafikken så mye i Hemskogveien at det
vil bli satt krav til annen dimensjonering av krysset.

Krysset Ringkollveien X Hadelandsveien.

Dette er et eksisterende kryss som er kanalisert med dråpe i Ringkollveien. Forholdene
omkring sikt, hjørnekurvatur og svingefelt er gode og ikke analysert her.

Ny trafikk i dette krysset som følge av utbyggingen i denne planen, vil som foran opplyst bli
ca ÅDT=60, noe som i makstimen representerer en økning på inntil 10 kjt/t. Sistnevnte
påvirker belastningsgraden for krysset.

Krysset vil i makstimen få ca 670 kjt i Hadelandsveien og ca 100 kjt i Ringkollveien. Dette er
beskjedent og langt under kapasiteten et slikt forkjørsregulert T-kryss. Med disse
forutsetningene har en beregnet belastningsgraden til B=0,3 (morgenrushet). Dvs lav
belastningsgrad med stor kapasitetsreserve. Belastningsgraden er også så lav at det heller ikke
er sannsynlig med kødannelse som kan interferere med det nærliggende krysset med Fv163
Klekkenveien.
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Trafikksikkerhet.

Trafikksikkerheten for kjørende er inkludert i ovenstående krav til v egstandard og –geometri.
Omtales derfor ikke mer under dette punktet.

Trafikksikkerheten for myke trafikanter vurderes ut fra separasjon fra kjørende og
kjøremønsteret samt kompleksiteten i trafikkbildet.

Langs Hemskogveien er det fortau fra Ringkollveien og frem til første avkjøring til Havna
boligfelt Haugkollen, dvs den strekningen som har mest trafikk.

Det er gangveg/fortau fra krysset med Ringkollveien og ned til Klekken. Derfra er det gangvei
ned til Haug, med skole, barnehage, dagligvareforretning m.m. Det er også nytt fortau opp
langs Ringkollveien inn til Bånntjernveien.

Trafikksikkerheten langs Ringkollveien vil derfor bli godt ivaretatt.

Kryssituasjonen Ringkollveien x Hemskogveien er oversiktlig med god sikt også for myke
trafikanter.

Sitasjonen langs Hemskogveien fra Haugkollen og videre innover er blandingstrafikk mellom
kjørende og gående. Total feltbredde er der ca 3,5-3,75m. ÅDT vil bli ca 70 kjt/d, dvs ca 10
kjt/t i makstimen og skiltet hastighet 40 km/t. Nesten ingen tungtrafikk (dvs brede biler).

I slike veger er det ingen krav til separat gang-/sykkelveg.

Kollektivtrafikk.

Bussen som frekventerer Haug (Hønefoss-Haug Hønefoss, rute 223) går i Ringkollveien på
denne strekningen, med stoppested Øvre Berg. Dvs at kollektivtilbudet her er relativt bra, med
flere avganger (23 stk) pr dag. Forbindelse med Haug senter ved Hug kirke der skolene og
butikk er.

Ut fra stedlig befolkningsgrunnlag må det derfor kunne konkluderes med at kollektivtilbudet
er tilfredsstillende.

Skolevei.

De to nærmeste barnehagene er Haug barnehage og Smeden barnehage , forholdsvis ca.
2,0 km og 2,5 km fra de nye boligene. Transporten av barn til barnehager skjer hovedsakelig
med bil, da dette av foreldrene kombineres i forbindelse med arbeidsreiser. Men
kollektivtilbud og avstanden via gang-/sykkelvegnettet gjør at sykkel også kan benyttes.

Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med fotballbane, ligger i en avstand på ca. 2,2
km fra planområdet. Dette er avstander som kan nås med sykkel, men også i en viss grad ved
å gå.
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Det er nokså nylig etablert gang- og sykkelveg langs Fv164 mellom krys sene til
Hemskogveien og Bånntjernveien. Det er derfor gang- og sykkelveg fra planområdet, langs
Ringkollveien, videre langs Øvre Klekkenvei og Fløytingen og helt frem til skole og
barnehage. Strekningen fra feltet frem til Ringkollveien er lite trafikkert og kryssing av
sistnevnte for å komme inn på fortauet er oversiktlig.

Annen service.

Nærmeste dagligvarebutikk ligger i Haug, ca. 1,8 km fra to m ten. Ca. 1,0 km fra tomten ligger
Klækken hotell. Begge steder kan nås ved å gå eller sykle på gang-/sykkelveger. Buss er også
til en viss grad mulig.

Til Hønefoss by er det ca 4 km (nordsiden). I praksis vil en måtte benytte buss eller bil for å
nå den service en har behov for der.

Konklusjon.

I forhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging,
rundskriv T-5/93, kan det konkluderes av området ikke ligge sentralt til og at servicetilbudet i
nærområdet er begrenset, men det ligger i et etablert boligstrøk med god kollektivdekning og
med et godt utbygd nett med gang-/sykkelveger.

Utbyggingen vil ikke belaste overordnet vegnett slik at nye tiltak der blir nødvendig.
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Forord
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har fått i oppdrag fra Ole Joh an Holth i firma Holth Bygg og
Eiendom AS å foreta en støyvurdering i forbindelse med planlegg ing av boliger ved Hemskogen i
Haugsbygd, Ringerike kommune.

Dette er en revidert utugave i forhold til det som vi utrede t i desember 2017.

Planene er utarbeidet avPowWow arkitekter as.

Hønefoss, 22.3.2018.
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Prosjektet.

Prosjektet består av 2 bygg med i alt 24 boliger. Støy kommer fra Fv241 som ligger rette nedenfor
tomta. Det er ingen skjermer mellom gatene og bygget. Utby gging her er tillatt etter dispensasjons-
søknad fra 2011.

Nedenfor vises skråfoto av tomta (fra Gule sider):

Tomta heller sterkt ned mot lokalveg langsmed Fv241.

Nedenfor vises situasjonsplan, fasader og planløsninger.
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Som situasjonsplanen viser er det forutsetningsvis lagt inn skj erming mellom husene, som også
skjermer baksiden.

Veggene i 1. og 2.etg er 198 mm reisverk + utvendig gips og utl ekting for panel/fasadeplater.
Krysslekting 50mm innvendig med standard gips.

Trafikktall. Beregningsforutsetninger.

Trafikkdata er tatt fra Statens vegvesens Vegdatabank. Di sse er fremskrevet i 10 år

Dette gir følgende trafikkdata:

Gate ÅDT år 2027 Skiltet hastighet % tungtrafikk Fordeling dag/kveld/natt %
Fv241 4 725 80 8 75 /1 5 / 10

Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endring er til for at trafikkmengdene skal medføre
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en e ndring på 3 dBA for ekvivalentnivået.

Alle beregninger er gjort med multirefleksjon (2 stk).

Fasadeberegningene er gjort med fasaderefleksjon.

Til støyberegningene er det benyttet digitale grunnkart for områd et, i tillegg til plantegninger og
fasader.

Retningslinjer.

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plans aker er T-1442 (2016) fra MD.
Anbefalte støygrenser for vegtrafikk er vist i tabellen neden for. De gjelder ved etablering av ny
støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner , fritidsboliger, skoler og
barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltverdier.

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med støyfølsom
bruk

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07

55 Lden 70 L5AF

• Til grenseverdiene er det også knyttet støysoner, der gul sone er mellom grensene 55-65 dBA
og Lden, 70-85 dBA for L5AF og rød sone er for områder høyere enn disse verdiene.

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av
Ldenog Lnight.

• Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for de n enkelte boenhet.
• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra t ekniske installasjoner på

bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For bolig er vil det si Leq=30 dBA
og Lmaks=45 dBA).

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt
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• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et næ rområde i tilknytning til bygningen
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. de finisjon i kap.6 i T-1442.

Enheten Ldener en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19-23) gis 5 dBA t illegg, og støy på natten
(23-07) 10 dBA tillegg.

Siden området ligger inntil veg med 8% andel tungtrafikk mellom kl 23 og 07, vil maksimalnivået
være likeverdig parameter til Lden. Det går anslagsvis 35-40 tungekjøretøy på Fv241 i denne
perioden, hvilket er klart mer enn de 10 som settes som norm for når maksimalnivået skal tas
hensyn til.

Resultater.

Utestøynivå.

Vi har beregnet sonekart 2m over bakkenivå samt støynivå for a lle fasader før og etter tiltak.

Uten tiltak.

Sonekartet for situasjonen uten noen form for tiltak viser at s tøynivået naturlig nok er høyest mot
Fv241, mens områdene bak byggene blir langt lavere og delvis ute nfor gul sone.

Resultatene for fasadeberegningene bekrefter sonekartberegningene , men viser i tillegg
støyverdiene for hver fasade og etasje.

Uten tiltak blir støynivået i fasaden mot Fv241 inntil Lden=68,5 dBA, med maksnivå inntil Lmaks=74
dBA. Sidefasadene har 2-10 dB lavere nivå (avhengig av hvor la ngt ut en beregner), mens fasadene
vekk fra fylkesvegen får støynivå godt under grenseverdiene.

Med tiltak.

Pga utfylling av plass til atkomstveg vil det bli en støttem ur ut for denne. På denne må det settes et
rekkverk. Dersom det bygges som tett skjerm kun i vanlig høyde av 1m, vil støynivået reduseres
noe, men ikke tilstrekkelig til at alle uteområdene bli lig gende utenfor gul støysone.

Støy fra Fv241 vil komme i traseen til den nye atkomstvegen fra nordøst. Skjerm langsmed denne,
uansett høyde, vil ikke kunne dempes i denne sektoren. Det har s om følger at uteområdene foran det
østre bygget med skjerm vil få et støynivå mer enn Lden=55 dBA.

En har beregnet med skjermhøye 2,3 m over utplanert gårdsplass vil støynivået for
bakkenivå/gårdsplass kunne reduseres til Lden=55 dBA eller mindre. Siden dette området i mindre
grad blir et uteoppholdsareal, bør utbygger selv vurdere om dette er nødvendig. Tiltak her vil ikke
påvirke støynivåene foran boligrommene i nevneverdig grad. De vil f ortsatt bli ca Lden=68 dBA.

For å oppnå noen større uteområder med tilfredsstillende lydforhold bør en bygge skjerm oppe i
gårdsplassen mellom husene og øst for det østre bygget. Dersom d e mellom byggene blir 1,6m høy,
vil et større område på baksiden av byggene blir liggende utenfor gul støysone. Skjermen øst for det
østre bygget må være ca 2,0m høy. Dette blir derfor de anbefalt e tiltakene for uteområdene.
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Det er vist balkonger foran leilighetene. Med gode og store nok utearealer bak bygningene vil det
ikke være helt nødvendig å skjerme balkongene. Men det må påregne s at de vil bli mye brukt av
beboerne. Det anbefales derfor sterkt at glassfeltene lages så høye at de som sitter på balkongene får
skjermingseffekt av dem. Da må overkanten av glassfeltene være minimum 1,7m over gulvet i
balkongene. Alternativt kan de bygges helt inn med åpningsbare felt er.

Innestøynivå.

Tiltakene vil hjelpe lite eller ingenting for etasjene over b akkeplan. Retningslinjene anbefaler at
rom med støyfølsom bruk ikke bør ha støynivå over Lden=55dBA eller Lmaks=70 dBA.

Planløsningene viser at alle leiligheter har minst to soverom s om vender mot stille side, dvs vekk
fra fylkesvegen. Leilighetene i 2.etg har et mindre soverom som vender mot Fv241.

Kjøkken og stue vender ut mot Fv241 der støynivåene er høye. Støynivå ene her ligger til dels
betydelig høyere. Typiske støynivå utenfor disse blir ca Lden=68 dBA og Lmaks=74 dBA. Dvs at
Lden-nivåene er relativt høyest i forhold til grenseverdiene og bli r derfor dimensjonerende.

Kjøkken og stuer er mindre kritiske mht støynivå ute. Gode fasad er for disse rommene vil greit
kunne stoppe lyden fra å bli for høy innendørs.

En har beregnet innestøynivå i stue, kjøkken og soverom der utes tøynivået etter tiltak er mer enn
Lekv=61 dBA, som er det utenivået som i praksis kan gi et innestøy nivå på mer enn Lekv=30 dBA. Se
vedlagte programutskrifter.

Grunnlaget for beregningene har vært at boligene får balansert mekanisk ventilasjon, dvs ikke
ventiler i vegg eller vinduskarmer.

Med den angitte byggemetode vil ytterveggene ha et antatt re duksjonstall på Rw+Ctr=43 dB. I
underetasjen er det kun parkering.

Standard vinduer en har tatt utgangspunkt i er Rw+Ctr=29 dB. Der det ikke er godt nok, har en
nedenfor anført hvilke reduksjonstall vinduene i de enkelte rom må ha for å tilfredsstille kravet til
Lekv=30 dBA.

Byggene er like, så en har beregnet kun det midtre, som har en liten aning høyere støynivå enn det
andre.

Nedenfor er resultatene vist i tabell:

Rom Utvendig L ekv Innvendig u tiltak Lekv Tiltak
Stue 2.etg 6 7 ,5 dBA 3 6 dBA Vindu/dør Rw+Ctr=36 dB
Soverom 7,1 m2 2.etg 64 dBA 28 dBA Ingen
Kjøkken & spis. 1.etg 66,5 dBA 36 dBA Vindu/dør Rw+Ctr=36 dB
Soverom 7,7 m2 1.etg 62,5 dBA 27,5 dBA Ingen
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Resultatene viser altså at det kun er stuene mot fylkesveg en som trenger bedre vinduer enn
standardvinduer på Rw+Ctr=29 dBA. Vinduene der må ha en dempingsv erdi på minimum
Rw+Ctr=36 dBA for å bringe støynivået ned til Lekv=30 dBA.

Konklusjon.

Prosjektet tilfredsstiller i hovedsak støyretningslinjene både m ht uteområder og innestøynivå. Det
forutsettes at det bygges skjermer foran med høyde 1,8 m mell om husene for å skjerme
uteområdene der. Det er frivillig, men det kan anbefale s at det også bygges skjermer foran
gårdsplassen nede. Skjermene må da ha en høyde på ca 2,3 m ove r gårdsplassens nivå.

Mht støy utenfor rom med støyfølsom bruk blir retningslinjene for hove dleilighetene oppfylt
dersom vinduene i stuene og kjøkken & spis får en dempingsverdi på minimum Rw+Ctr=36 dBA.
Ingen andre rom trenger bedre vinduer enn standardvinduer, som har dem pingsverdi Rw+Ctr=29
dBA.

Utbygger bør vurdere å glasse inn balkongene, helt eller delvis.
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Holth Bygg og Eiendom AS Arkimedum AS

Ole Johan Holth Lars P. Tronrud

ole@holthbygg.no lars@arkimedum.no
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Oppdragsbeskrivelse

Holth bygg & eiendom A S ønsker å utvikle sin tomt i Hemskogveien 10 - 12 i Ringerike kommune med boliger.
Statens vegvesen har fremmet en in n sigelse der det kreves en geoteknisk utredning med dokumentasjon for
stabiliteten i forhold til vegen ( F v 241). Arkimedum AS er engasjert fo r å gjøre en geoteknisk vurdering av
tomten og skrent ned mot fylkesveien .

Fig 1 Fasade mot nord
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Fig 2 Situasjonskart
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Fig 3 Snitt
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Geotekniske vurderinger

Befaring ble gjort den 19.12.2017

Tilstede var

• Ole Johan Holth Holt h Bygg og Eiendom AS
• Lars P. Tronrud Arkimedum AS

Grunn forholdene under planlagt bygg er u tspengt fjell i hele tomtens utstrekning. Selve bygget vil dermed ikke
påvirke o mrådestabiliteten.

På befaringen kunne sees fjellskjæring i bakkant av bygg. Fjellet var flisete skifer/ » s kjælfjell » som er typisk for
området. Jeg vurderer stabiliteten til denne skråningen til å være tilfredsstillende , men det må gjøres en
beregning på bakveggen for byggene i forhold til jordtrykk fra tilbakefyl l te masser og hvordan disse kreftene tas
inn i bygget. Fjellskjæring som ikke får mottrykk fra bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang ned på tomt.

Mellom tomten og Hemskogveien er det en bratt fylling av grov sprengstein. Denne skal iflg oppdragsgiver delvis
fjernes og det skal settes opp en s tøttemur for å lage adkomstvei inn foran husene. Støttemuren forankres i
bunn til fjell, og sikres evt med forankret geonett inn under bygg. Videre skal skråningen mellom støttemur og
Hemskogveien fylles opp med gode steinmasser og jord og tilsåes. Det for utsettes at denne skråningen legges i
permanent helling 1:1,5 eller slakere. Underliggende antas det stein masser eller fjell. Stabiliteten vurderes
under disse forutsetningene som ivaretatt for denne skråningen. Se fig 3

Fra Hemskogveien er det en forholds vis bratt skråning ned til Hadelandsveien , antar ca 1:2 . Det var på
befaringen vanskelig å se hva grunnmassene konkret besto av, men ut fra hellingen på skråningen kan det virke
som grus/steinholdige masser. Antar at dette er masser som er doset ut i forbindelse med oppbygging av
Hemskogveien. Hemskogveien har vært trafikkert siden ca 1990, uten at det har forekommet ras eller
steinsprang ut i veibanen på Hadelandsveien. På sørsiden av Hadelandsveien er det også god grøftedybde og
bredde for å fa nge opp evt stein fra skråning . Faren for utglidning av denne skråningen vurderer jeg som
minimal , men har likevel gjort en stabilitetsberegning basert på Janbu og lamellmetode. Beregnet
sikkerhetsfaktor F 2,5

Se også bilder bakerst

Beregningsgrunnlag

• H øyde H = 4,5m
• Friksjon Tan = 0,70
• Attraksjon a = 0 kPa
• Tyngde = 18 kN/m3
• Terrenglast q = 5,0 kPa

Hønefoss, 21. desember 2017

Lars P. Tronrud
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Lamellmodell
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Tomten
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Hemskogveien



Hemskogveien 10 - 12 10323 - N - 01

Hønefoss 21.12.2017

10

Hadelandsveien
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Oppdragsgiver: PowWow Arkitekter AS
Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for boliger i Hemskogveien 10-12,

Ringerike kommune
Dato: 16.10.2017
Skrevet av: Anne Merete Andersen
Kvalitetskontroll: Erik Sivertsen

1. BAKGRUNN

I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-analysen
skal ivareta dette kravet. I planprosessen er det i oppstartsmøte med kommunen påpekt behov
for å utrede konsekvenser for følgende tema innenfor miljø og samfunnssikkerhet:
miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt), radon og skred. Det er videre satt krav om at
det skal utarbeides trafikkanalyse og dokumentasjon av grunnforhold.

Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse med rekkehus over 2 plan med til sammen 12
boenheter med tilhørende parkering i garasje. For nærmere detaljer om planområdet og
planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen.

2. METODE

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB1.
Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i
sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen” Aktuelt?”
og kun unntaksvis kommentert.

Vurdering av  sannsynlighet  for uønsket hendelse er delt i:

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en hendelse
har stort omfang.
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har middels stort
omfang.

1 Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging: Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i
planleggingen (2017)



N OTAT

2

Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. år); en hendelse har lite
omfang.
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert
100. år; en hendelse har marginalt omfang.

Kriteriene for å vurdere  konsekvenser  av uønskete hendelser:

Liv og helse Miljøskade Skade på eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre
til skade dersom
reservesystem ikke
fins

3. Alvorlig Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlings-
krevende skade

System settes ut av
drift over lengre tid;
alvorlig skade på
eiendom

4. Svært alvorlig Personskade som
medfører død eller varig
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade System settes varig ut
av drift; uopprettelig
skade på eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.

Tabell 1 : Matrise for risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.

Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.

Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad ift. nytte.

Hendelser i grønne felt: Tiltak vanligvis ikke nødvendig.

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes
tiltak som begrenser konsekvensene.

Asplan Viak AS v/Anne Merete Andersen har gjennomført analysen, på grunnlag av
dokumentasjon som er framskaffet i planprosessen og kilder som er angitt i kap 4.
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3. UØN SKE TE H E N D E LSE R, RISIKO OG TILTAK

3.1. Analyseskjema

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.

Tabell 2 : Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Steinskred; steinsprang Nei

2. Snø-/isskred Nei

3. Løsmasseskred Nei Området ligger over marin
grense og løsmasser i
området består av
forvitringsmateriale. På deler
av tomten har det vært
gravd ut til fjell og fjell er
dels sprengt bort i
forbindelse med tidligere
tillatelse til oppføring av to
boliger.

4. Sørpeskred Nei

5. Elveflom Nei

6. Tidevannsflom; stormflo Nei

7. Klimaendring; økt nedbør Ja 4 1 Det må påregnes økt
hyppighet av store
nedbørsmengder i
framtiden. På den bratte
tomten kan vannet grave ut
masser. Overvanns-
håndtering på tomten må
hensynta dette.

8. Vindutsatt Nei Det er ikke kjent at området
er spesielt vindutsatt.

9. Radongass Ja 2 3 Ifølge NGUs aktsomhetskart
for radon er det moderat til
lav risiko for radon i
planområdet, men det er et
belte med høy aktsomhet
rett nord for området. Krav i
TEK 17 § 13-5 må
dokumenteres i byggesak.

10. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

Ja 2 2 Tomten ligger i et bratt
skrånende terreng, men
dette anses ikke å utgjøre
noen fare. Det bratte
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak
terrenget medfører imidlertid
behov for høye murer som
må sikres mht. fallulykker og
utforkjøring.

Teknisk og sosial infrastruktur, sårbare objekter

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:

11. Vei, bru, knutepunkt Ja - - Planen innebærer
opparbeidelse av deler av
Hemskogveien som i dag er
en smal grusvei, fra den
asfalterte delen av
Hemskogveien inn til
boligene, til en høyere
standard og med fortau
for å ivareta økt
trafikk. Tiltaket inngår i
planen. Trafikkmengden fra
boligene er ikke så stor at
det medfører behov for
kapasitetsforbedrende tiltak i
kryss med andre veier.

12. Havn, kaianlegg, farleder Nei

13. Sykehus/-hjem, andre inst. Nei

14. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar (utrykningstid
m.m.)

Nei Trafikk til området vil neppe
skape utfordringer med
framkommelighet.
Vegstandarden inn til
boligene bedres, noe som vil
være en fordel ved
utrykning.

15. Kraftforsyning Ja 2 1 Det er i dag en trafo på
tomten. Forutsatt at dette og
øvrig ledningsnett hensyntas
ved gjennomføring av tiltaket
er det lite sannsynlig med
skade.

16. Vannforsyning og avløpsnett Ja 2 1 Det går VA-ledninger i
området. Forutsatt at dette
og øvrig ledningsnett
hensyntas ved
gjennomføring av tiltaket er
det lite sannsynlig med
skade.

17. Forsvarsområde Nei

18. Tilfluktsrom Nei

19. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Nei

20. Er det potensielle sabotasje- Nei
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak
/terrormål i nærheten?

Virksomhetsrisiko

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:

21. Kilder til støybelastning i/ved
planområdet (inkl. trafikk)

Ja 4 2 Området er støyutsatt fra
trafikk på Hadelandsveien.
Det er utført støyutredning
ved tidligere plan for boliger
på tomten som angir behov
for støyskjermer og andre
tiltak for å avbøte
støysituasjonen.

22. Planen/tiltaket medfører økt
støybelastning

Nei

23. Kilder til akutt forurensning
i/ved planområdet

Nei

24. Tiltak i planområdet som
medfører fare for akutt
forurensning

Nei

25. Kilder til permanent
forurensning i/ved
planområdet

Nei

26. Tiltak i planområdet som
medfører fare for
forurensning til grunn eller
sjø/vassdrag

Nei

27. Område med forurenset
grunn

Nei

28. Risikofylt industri m.m.
(kjemikalier/eksplosiver osv.)

Nei

29. Område for avfallsbehandling Nei

30. Oljekatastrofeområde Nei

31. Høyspentlinje
(elektromagnetisk stråling)

Nei

32. Ulykke med farlig gods til/fra
eller ved planområdet

Nei

33. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 2 3 Det er generell ulykkesrisiko
ved trafikk. Det må sikres
god sikt i atkomster.

34. Ulykke med gående/syklende Ja 2 3 En utbygging av området
forutsetter en opparbeidelse
av fortau i
Hemskogveien slik at det blir
en kontinuerlig forbindelse til
Ringkollveien.
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

35. Andre ulykkespunkter langs
veg

Nei

36. Skog-/lyngbrann Nei Det er lite skog tett på
planområdet da det er veger
og boligbebyggelse rundt.
Skog på tomten er ryddet.

37. Dambrudd Nei

38. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand
m.m.

Nei

39. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei

Tabell 3 : Endelig risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 7 21

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig 15, 16 10 9, 33, 34

1. Lite sannsynlig

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 1. Risikosituasjonen oppsummeres i
følgende kapitler.

3.2. Naturrisiko

Hendelse 7 – Klimaendring, økt nedbør

Det må forventes økt risiko for store nedbørsmengder i fremtiden.

Det bør etableres en god overvannsløsning som tar hensyn til hyppigere perioder med intens
nedbør.

Hendelse 9 – Radongass

Ifølge NGUs aktsomhetskart for radon er det moderat til lav risiko i planområdet, men høy
risiko i et område nær planområdet.

Krav i TEK 17 § 1 3-5 må dokumenteres i byggesak.
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Hendelse 10 – Terrengformasjoner som utgjør fare

Selve terrenget utgjør ikke noen vesentlig fare, men siden tomten ligger i et bratt skrånende
terreng medfører det behov for høye murer som må sikres mht. fallulykker og utforkjøring.

3.3. Teknisk og sosial infrastruktur

Hendelse 15 – Inngrep i kraftforsyning

Det er i dag en trafo på tomten. Forutsatt at tiltak som berører denne og øvrig ledningsnett
avklares med ledningseier og hensyntas ved gjennomføring av tiltaket er det lite sannsynlig
med skade.

Hendelse 16 - Inngrep i vannforsyning og avløpsnett

Det går VA-ledninger i området. Eventuelle inngrep i ledningsnettet må avklares med
ledningseier. Forutsatt at dette hensyntas ved gjennomføring av tiltaket er det lite sannsynlig
med skade.

3.4. Virksomhetsrisiko

Hendelse 21 – Støy

Det er gjennomført støyutredning for tidligere foreslått tiltak på tomten som viste at boligene
ligger i rød og gul støysone. Det legges til grunn at støyskjermer som angitt i støyrapport

Figur 1: Aktsomhetskart for Radon. Kilde: NGU
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etableres mot nord og mellom husene for å gi uteplasser med tilfredsstillende støynivå mot
syd. Det må videre sikres at alle boenheter får vindu mot stille side for minst ett soverom. For
øvrig kan det være behov for tiltak for å nå krav til innendørs støynivå.

Hendelse 33 – Ulykke i av-/påkjørsler

Det er generell ulykkesrisiko ved trafikk.

Det må sikres god sikt i atkomster.

Hendelse 34 – Ulykke med gående/syklende

Det er generell ulykkesrisiko for gående ved all trafikk. Planen innebærer
opparbeidelse av fortyau fra avkjørselen til boligene og fram til opparbeidet fortau i
Hemskogveien slik at det blir en kontinuerlig forbindelse til Ringkollveien.

4. KILDER

Opplysninger som framgår av planbeskrivelsen.

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/

http://atlas.nve.no/

Støyvurdering Hemskogen Panorama Ringerike, Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, 22.09.2016



Kl 0500 21. juni Kl 0600 21. juni

Kl 0800 21. juni Kl 0700 21. juni

Kl 0900 21. juni Kl 1000 21. juni

Kl 1200 21. juni Kl 1100 21. juni



Kl 1300 21. juni Kl 1400 21. juni

Kl 1600 21. juni Kl 1500 21. juni

Kl 1700 21. juni Kl 1800 21. juni

Kl 2000 21. juni Kl 1900 21. juni



Kl 0800 21. mars / september Kl 0900 21. mars / september

Kl 1100 21. mars / september Kl 1000 21. mars / september

Kl 1200 21. mars / september Kl 1300 21. mars / september

Kl 1500 21. mars / september Kl 1400 21. mars / september



Kl 1600 21. mars / september Kl 1700 21. mars / september

Kl 1900 21. mars / september Kl 1800 21. mars / september











 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5576-42   Arkiv: GNR 318/374  

 

 

Klage - Vedtak om tvangsmulkt  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens vedtak om tvangsmulkt (27.3.18), til klagen fra Braathen 

Eiendom AS (15.4.18) samt uttalelse til varsel om vedtak om tvangsmulkt (12.3.18) og til 

rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovekomiteen kan ikke se at det i klagen er kommet fram momenter som tilsier at 

vedtaket om tvangsmulkt bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak (datert 27.3.18) om tvangsmulkt 

opprettholdes. Dette innebærer at Braathen Eiendom AS må betale tvangsmulkt fra og 

med 1.9.18 dersom kommunen ikke har mottatt dokumentasjon på at pålegget er 

oppfylt innen nevnte dato. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

  

Utskrift sendes: 

- Braathen Eiendom AS, v/Marianne Fic-Braathen 

- Bjerke & co Eiendomsselskap AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss 

- Kommuneoverlege, Karin Møller 

- Fagansvarlig miljørettet helsevern i Ringerike kommune, Unni Suther 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

 

Sammendrag 

Braathen Eiendom AS v/Marianne Fic-Braathen har 15.4.18 klaget på kommunens vedtak om 

tvangsmulkt (27.3.18) som innebærer at selskapet må betale kr 500 000,- i engangsmulkt 

dersom kommunen innen 1.9.18 ikke mottar dokumentasjon om at pålegget om utbering av 

avløp ikke er oppfylt. Opprinnelig frist for pålegget var 20.4.17. 

Klagen er todelt. Prinsipalt hevdes det at vedtak om tvangsmulkt må oppheves på grunn av 

manglende rettslig grunnlag og egnethet i saken. Subsidiært klages det på at beløpet er satt for 

høyt ut fra det klager mener tiltaket vil koste. Under det første punktet tar klager opp hvorfor 

hun mener tvangsmulkten mangler hjemmelsgrunnlag og egnethet, og viser særlig til at hun 

jobber med saken. Hun tar opp at hovedhinderet hennes for å få reparert avløpet er Anders 



- 

Bjerke i Bjerke & Co. Eiendomsselskap AS, som eier Fossveien 3, naboeiendommen 

avløpsledningen hennes må krysse ned til kommunal hovedledning i Fossveien. Hun viser til at 

fordeling av kostnadene mellom de to naboene har vært en stor utfordring, til tross for 

Ringerike tingretts avgjørelse om dette 26.7.17, hvor det ble bestemt at Bjerke kan få lagt ned 

overvannsledning i samme grøft, og at merkostnadene for dette skal betales av Bjerke & Co. 

Eiendomsselskap. Braathen Eiendom klager også på at kommunen ikke har gitt Bjerke & Co. 

Eiendomsselskap pålegg om å separere overvannet fra kloakkledningen.  

 

Kommunens vurdering er at vilkårene for å gi tvangsmulkt er tilstede. Rådmannen viser til at 

Braathen Eiendom har visst om forholdet i snart to og et halvt år og at avløpsledningens 

tilstand underveis i denne perioden er blitt forverret. Rådmannen mener det dermed ikke er 

forsvarlig med hensyn til miljø og helse å ikke ta i bruk tvangsmulkt etter forurensningsloven. 

Ny rettsprosess vil kunne ta lang tid, og dersom en skulle vente på en endelig rettslig dom i 

saken, vil prosjektet neppe bli ferdig i løpet av vinter 2018/19. Rådmannen mener fortsatt at 

det er dokumentert at den midlertidige forføyningen objektivt sett er tilstrekkelig for å 

gjennomføre pålegget. Rådmannen mener også beløpet for tvangsmulkten er satt i riktig 

størrelsesorden, fordi det er tatt utgangspunkt i reelt pristilbud fra Tronrud Anlegg AS. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune ga 14.12.16 Braathen eiendom AS pålegg om å utbedre privat 

stikkledning for avløp fra gnr/bnr 318/374 (Stabells gate 1/Fossveien 1B) innen 20.4.17. 

Vedtaket ble påklagd av Braathen Eiendom AS, og klagen var oppe til politisk behandling i 

HMA (Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning) 6.2.17 (sak 9/17), hvor det ble enstemmig 

vedtatt å opprettholde vedtaket.  Saken ble endelig avgjort av Fylkesmannen, som 25.4.17 

stadfestet kommunens vedtak. 

 

Etter at fristen for pålegget hadde gått ut, fattet kommunen vedtak om tvangsmulkt (brev av 

31.5.17) dersom kommunen ikke mottok dokumentasjon på utført pålegg innen 1.7.17. 

Vedtaket ble påklaget av Braathen Eiendom AS, og saken ble behandlet politisk av HMA 

11.9.17, som enstemmig opprettholdt vedtak om tvangsmulkt. Fylkesmannens endelige 

avgjørelse i saken (i brev av 3.1.18) var at klager ble gitt medhold i saken fordi kommunen 

hadde satt for kort frist fra dato for vedtak til iverksettelse av tvangsmulkten (1 måned). 

Ringerike kommune varslet i brev av 28.2.18 ny tvangsmulkt, og denne gangen med en lengre 

frist (1.9.18). Braathen Eiendom AS uttalte seg til dette brevet 12.3.18, men Rådmannen 

kunne ikke se at det var kommet frem nye opplysninger i saken som endret kommunens 

vurdering. Vedtaket om tvangsmulkt ble fattet 27.3.18. Braathen Eiendom AS har i brev av 

15.4.18 påklaget vedtaket.  

 

Beskrivelse av saken  

Klagen av 15.4.18 er todelt. Prinsipalt poengterer Braathen Eiendom AS (klager) at vedtak om 

tvangsmulkt må oppheves på grunn av manglende rettsgrunnlag og egnethet som virkemiddel. 

Subsididært krever klager at beløpets størrelsesorden må reduseres til maksimum kr 250 000,- 

og at fristen for ileggelse av tvangsmulkt må forlenges til fem uker etter ny dom i Ringerike 

tingrett. Klager har ikke bedt om oppsettende virkning av vedtaket, og dette er dermed heller 

ikke vurdert av Rådmannen. 

 

Punktene i klagen beskrives i det følgende og blir vurdert etter samme inndeling/rekkefølge 

under «Rådmannens vurdering».  



- 

 

1. Klagepåstand: Tvangsmulkten må oppheves fordi den mangler rettsgrunnlag og ikke er et 

egnet virkemiddel i saken. 

Under dette punktet tar klager opp hvorfor hun mener tvangsmulkten mangler rettsgrunnlag 

(1.1), forholdet til Bjerke & co eiendomsselskap AS (eier av nabotomten Fossveien 3), 

herunder overvannsproblematikk fra denne eiendommen (1.2), habiliteten til kommunens 

saksbehandlere og kommunestyrerepresentant Inger Kammerud (1.3). 

 

1.1 Tvangsmulktens hjemmelsgrunnlag og egnethet 

Klager skriver at vedtaket om tvangsmulkt mangler lovhjemmel, og viser her til at formålet 

med reglene om tvangsmulkt er å få «motvillige personer» til å gjennomføre de tiltak som de 

er blitt pålagt. Klager viser til at hun «jobber intenst med saken» og gjør det som står i hennes 

herredømme for å få skiftet ut avløpsledningen fra Stabells gate 1/Fossveien 1B. Hun viser 

også til at hun fortløpende orienterer kommunen om framdriften i saken. Hun skriver også at 

hun har bidratt til at den delen av avløpsrørene som er enden av stikkledningstraséen fra 

Stabells gate 1 ned mot Fossveien, ble lagt ned på kommunal grunn da Tronrud anlegg AS 

skulle asfaltere gaten i 2017. 

 

1.2 Forholdet til Bjerke & co Eiendomsselskap AS 

 

Midlertidig forføyning i Ringerike tingrett 26.7.17: 

Klager viser til kommunens vurdering (sist i vedtak om tvangsmulkt 27.3.17) om at den 

midlertidige forføyningen objektivt sett er tilstrekkelig til å gjennomføre pålegget, og mener 

dette ikke er en riktig vurdering. Hun hevder at at Bjerke ut fra Norsk standard og gjeldende 

rett plikter å dekke 50 % av totalkostnadene for deres felles prosjekt (utskifting av 

avløpsledning til Braathen eiendom og nedleggelse av overvannsrør fra Bjerkes eiendommer), 

noe som er mer enn det som ble bestemt i den midlertidige forføyningen fra Ringerike tingrett 

26.7.17, hvor det ble bestemt at Bjerke skal dekke merkostnadene for sin overvannsledning. 

Hun viser også til at Anders Bjerke skal ha stanset arbeidet til entreprenøren TWG Anlegg i 

oktober 2017 da Braathen Eiendom AS nektet å finansiere hans prosjekt. Klager skriver at hun 

på bakgrunn av disse forholdene ikke ønsker å ha sin avløpsledning i felles grøft med Anders 

Bjerke.  

 

Behovet for en ny dom: 

Klager har på nytt begjært saken inn for tingretten og bedt om at retten fastslår følgende: 

1. Braathen Eiendoms rett til å utbedre sitt avløp uavhengig av Bjerkes grøft 

2. Ny trasé for sin egen ledning gjennom Bjerkes eiendom og at hun ønsker en ny rettslig 

behandling og nøyaktig fastsettelse av denne traséen 

3. Anders Bjerke må fremføre og bekoste sitt eget prosjekt uavhengig av Braathen 

Eiendom AS.  

4. Anders Bjerke må få besøksforbud mens Braathen Eiendom utfører arbeidet.  

 

Hun viser til at saksbehandlingen i Ringerike tingrett forventes å ta flere måneder og mener hun 

trenger 5 uker fra dommen er forkynt til å få utført arbeidet.  

Rådmannen kan forøvrig ikke se å ha motta dokumentasjon for at saken er tatt inn for retten på 

nytt. 

 

 

Overvann fra Fossveien 3: 



- 

Klager trekker frem at kommunen forskjellsbehandler sine innbyggere i bakgården. Det vises til 

tidligere kommunikasjon om at kommunen ikke har pålagt Bjerke & co Eiendomsselskap AS å 

separere overvannet fra avløpsvannet. Klager spør om kommuneoverlegen er informert om 

saken.  

 

1.3 Spørsmål om habilitet til kommunens saksbehandlere og politikere: 

Klager hevder at både saksbehandler Ingrid Strømme og spesielt leder for 

byggesaksavdelingen, Arne Hellum, er inhabile i saken og skriver at Anders Bjerke flere ganger 

har understreket et nært vennskapsforhold til Arne Hellum. Klager skriver videre at 

saksbehandlingen nå viser tydelig preg av revansje på grunn av at fylkesmannen opphevet den 

første tvangsmulkten og saksbehandlerne nå mangler den objektivitet som er nødvendig for å 

foreta en forsvarlig vurdering av saken. Videre skriver hun at kommunestyrerepresentant Inger 

Kammerud er klagers nabo i Klekkenveien og at de har en privatrettslig strid om en veirett der 

de bor, og at klager har politianmeldt henne for overtredelser av naboloven, trakassering, 

skadeverk og legemsfornærmelse. Klager skriver videre at Kammerud skal ha opplyst til henne 

ved flere anledninger i oktober 2017 at hun hadde jobbet med denne saken og hadde stor 

innflytelse på saksutfallet da den første tvangsmulkten var til behandling i HMA i møte i 

september 2017, og at hun angivelig skal ha støttet vedtaket om tvangsmulkt som et ledd i 

konflikten mellom dem.  

 

2. Klagepåstand: Beløpet for tvangsmulkten er for høyt:  

Klagers subsidiære påstand, etter den prinsipale vurderingen om at vedtak om tvangsmulkt må 

oppheves, er at beløpet for tvangsmulkt er satt for høyt. Her viser hun til at kostnadsoverslaget 

fra Tronrud anlegg AS hadde kalkulert både prosjektet til Bjerke og co Eiendomsselskap og 

Braathen Eiendom under ett og at flere entreprenører har kalkulert kostnaden til maksimum kr 

250 000,- da det kun er tale om 30 meters lengde. 

 

Juridiske forhold  

Vedtak om pålegg er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 7, 4.ledd, § 22, 1. og 2.ledd og 

§ 26, 5.ledd. Tilfellet er også å anse som brudd på folkehelselovens bestemmelser. 

Vedtak om tvangsmulkt er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 73.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

1) Klage på vedtak om pålegg om utbedring av avløpet ble behandlet av HMA 6.2.17 (sak 

9/17) og endelig behandlet av fylkesmannen 25.4.2017. Fylkesmannens vedtok å ikke 

ta klagen til følge. 

2) Klage på vedtak om tvangsmulkt ble behandlet av HMA 11.9.17 (sak 55/17) og endelig 

behandlet av fylkesmannen 3.1.2018. Fylkesmannen tok klagen til følge.  

3) Vedtak om ny tvangsmulkt (27.3.18) fra og med 1.9.18 dersom pålegget ikke er 

utbedret. 

 

Økonomiske forhold 

I vedtak om tvangsmulkt er det fastsatt en engangsmulkt som er satt er til kr 500 000,- dersom 

pålegget ikke blir oppfylt innen 1.9.18. Deretter påløper det en løpende tvangsmulkt på kr 50 

000,- per måned som går inntil kommunen får dokumentasjon på at avløpet er reparert. 

Rådmannen erkjenner at det er høyt beløp, men mener det er satt riktig ut fra de store 

konsekvensene for helse og miljø i sentrumsområdet som avløpet i dagens tilstand kan 

medføre, og ut fra det det koster å få reparert avløpet. 

 



- 

Rådmannens vurdering 

1. Klagepåstand: Tvangsmulkten må oppheves fordi den mangler rettsgrunnlag og ikke er 

et egnet virkemiddel i saken. 

 

1.1 Tvangsmulktens hjemmelsgrunnlag og egnethet: 

Det er positivt at Braathen Eiendom AS viser til at selskapet stadig jobber med saken for å få 

utført utskiftingen av stikkledningen. Det er selvsagt også positivt at Braathen Eiendom AS 

medvirket til at enden av stikkledningen ble lagt i Fossveien på kommunal grunn da gata ble 

asfaltert. Men det sentrale i denne saken er det faktum at det er brudd på en privat 

avløpsledning, noe som fører til at kloakk renner ut i grunnen. Tidsaspektet for dette er viktig, 

og Rådmannen viser til at det er gått over ett år siden fristen for pålegget gikk ut. 

 

Rådmannen har tidligere vurdert hjemmelsgrunnlaget for tvangsmulkt, og det er konkludert 

med at vilkårene for å gi tvangsmulkt er oppfylt. Dokumentasjon fra rørinspeksjon utført av 

Ringerike Septikservice 8.5.17 viser at ledningstilstanden er blitt forverret fra inspeksjon året 

før. Eier har ansvar for private stikkledninger. Dette innebærer blant annet å sørge for at 

ledningen er hel og intakt og ikke lekker slik at det medfører fare for forurensning. Det er også 

ledningseiers ansvar å sørge for nødvendige privatrettslige avtaler og lignende knyttet til 

rettigheter og kostnadsfordeling knyttet til utbedring av ledningen. Hensikten med å gi 

tvangsmulkt er ikke å straffe, men et virkemiddel for å få oppnådd lovlig tilstand. For 

utdypende vurdering av dette punktet, viser rådmannen til kommunens tidligere brev i saken, 

særlig forrige saksframlegg (15.8.17).  

 

 

1.2 Forholdet til Bjerke & co Eiendomsselskap AS 

 

Midlertidig forføyning i Ringerike tingrett 26.7.17: 

Den midlertidige forføyningen fra Ringerike Tingrett avsagt 26.7.17 fastslår at 

Bjerke & co Eiendomsselskap AS pålegges å medvirke til at arbeide med utskifting av 

stikkledningen fra Fossveien 1B over hans eiendom Fossveien 3 og frem til kommunens 

hovedledning i Fossveien kan utføres omgående. Retten skriver at forutsetning for Bjerkes 

medvirkning må være at Braathen Eiendom varsler om arbeidet i rimelig tid, og at det 

dokumenteres at arbeidene utføres av en entreprenør med nødvendige tillatelser for tiltaket. 

Retten fastslår videre at Bjerke & co Eiendomsselskap AS gis samtidig rett til å legge ned et 

større overvannsrør i den samme grøften uten at dette påfører Braathen Eiendom 

merkostnader. I rettens vurdering står det at Braathen Eiendoms anførsel om at Bjerke må 

dekke halvparten av kostnadene fremstår urimelig sett opp mot nytten saksøkte har av tiltaket 

og har ikke noe rettslig grunnlag.  Retten slår videre fast at Braathen Eiendoms anførsel om at 

Bjerke må dekke halvparten av totalkostnaden for prosjektet anses urimelig sett opp mot 

nytten saksøkte har av tiltaket. Rådmannen vurderer dermed at kostnadsspørsmålet er avklart i 

retten. Sammen med rettens kjennelse foreligger også Bjerkes kommentarer til saksøkers 

påstander. Her samtykker Bjerke til pålegg om å medvirke til arbeidet med utskifting av 

avløpsledningen til Braathen Eiendom og samtykker til at han skal gi tilgang til sin kjeller og 

andre arealer på sin eiendom som er nødvendig for å få utbedret ledningen. Han samtykker 

også til at merkostnadene for hans nye overvannsrør ikke skal påføres Braathen Eiendom.  

Rådmannen vurderer dermed at den midlertidige forføyningen gir Braathen Eiendom 

tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre pålegget og at det objektivt sett ikke er nødvendig 

med en ny dom for å få utbedret ledningen.  
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Behovet for en ny dom: 

Når det gjelder Braathen Eiendom AS sitt ønske å om å legge stikkledningen fra avløp i ny 

trasé for å være uavhengig av Bjerke, kan ikke kommunen se å ha mottatt prosjektering av 

dette. Ut fra brev fra Bjerke Eiendoms advokat til Braathen eiendom AS (vedlagt brev datert 

23.10.17) ønsker ikke Bjerke å gi tillatelse til ny trasé. Advokaten viser til at både Bjerke og 

entreprenøren TWG (som Braathen leide inn i oktober 2017), mener den mest hensiktsmessige 

løsningen er at ny avløpsledning legges i kulverten gjennom Bjerkes kjeller. Dette vil ikke 

medføre fare for svekkelse for bygningskonstruksjonen, i motsetning til alternative løsninger 

som Braathen Eiendom AS skal ha foreslått. I det nevnte brevet står det også at Bjerke tilbyr 

seg å betale halvparten av kostnaden i tilbudet fra TWG. 

 

Klager viser i uttalelse til tvangsmulkt til at Ringerike tingrett har opplyst at gjennomsnittlig tid 

for dommer i Ringerike er omlag 6-7 måneder. I tillegg ønsker hun om lag 5 uker etter 

dommen er avsagt for å få tid til utførelsen av prosjektet. Rådmannen kan ikke se å ha mottatt 

noe skriftlig dokumentasjon som viser tidspunktet for når saken er brakt inn for retten på nytt. 

Rådmannen vurderer at dette er en komplisert sak, og at saken potensielt kan måtte bringes inn 

for jordskifteretten. Vi anser det som sannsynlig at rettsprosessen kan trekkes ut i tid. Vår 

helhetsvurdering er at dersom man skal vente på ny rettsprosess, vil pålegget neppe være 

oppfylt før våren 2019, fordi etter november vil det være vanskelig å grave i jorda på grunn av 

tele.  

 

Rådmannen viser også til at kommunen har bistått med å komme med forslag til løsninger, 

blant annet ved å videreformidle tilbud fra Tronrud Anlegg (vedlagt brev datert 14.10.16, 

saksnr 15/5974-12), selv om dette går utover kommunens ansvarsområde. Kommunen har 

også flere ganger minnet Marianne Fic-Braathen på at en alternativ ledningstrasé er å pumpe 

avløpet opp til Stabells gate, og at man på denne måten kan gjennomføre prosjektet uavhengig 

av Bjerke.  

 

Overvann fra Fossveien 3: 

Når det gjelder kommunens behandling av overvannet fra Bjerke sin eiendom, overvann som 

ikke er separert fra avløpet, viser rådmannen til kommunens siste brev (vedtak om tvangsmulkt 

11.5.18 hvor kommunen greier ut om dette forholdet). Kommunens vurdering er at overvann 

bør separeres fra kloakken, men at forurensningen fra en defekt avløpsledning og kloakk ut i 

grunnen er langt mer alvorlig for miljøet. Kommunen må hele tiden vurdere hvilke saker som er 

forbundet med høyest risiko for miljø- og helsekonsekvenser i dens prioritering av hvilke saker 

som skal følges opp. Kommuneoverlegen er godt informert om saken, også om forholdet med 

at overvannet fra Bjerkes eiendommer ikke er separert.  

 

1.3 Spørsmål om habiliteten til kommunens saksbehandlere og politiker Kammerud: 

Rådmannen har vurdert habilitetsspørsmålet etter forvaltningsloven § 6, og etter en 

helhetsvurdering kan verken saksbehandler Strømme, Hellum eller kommunestyrepolitiker 

Inger Kammerud vurderes å være inhabile, og rådmannen kan ikke se at bestemmelsen i § 6. 2 

om «særskilte forhold» kommer til anvendelse. Arne Hellum har kun kjennskap til Anders 

Bjerke fra byggesaker. Ingrid Strømme har kjennskap til Bjerke kun fra denne saken. I 

Ringerike kommune er det tradisjon for fullført saksbehandling, noe som innebærer at samme 

saksbehandling følger hele forløpet i en sak. Når det gjelder kommunestyrerepresentanten 

Kammerud, vurderer rådmannen at hun er habil i saken og viser til at hun sitter ikke sitter i 

HMA, som er det politiske utvalget som har hatt, og nå har befatning med saken.  

 



- 

 

2. Klagers påstand om at beløpet for tvangsmulkten er for høyt:  

Når det gjelder tvangsmulktens størrelse viser rådmannen til Klifs veileder om tvangsmulkt , 

der det står at formålet med tvangsmulkten er å gi den ansvarlige et økonomisk insitament til å 

følge de krav som er stilt og at utgangspunktet er at størrelsen på mulkten må være slik at det 

ikke skal lønne seg å betale mulkten og fortsette som før uten å gjennomføre kravet. 

 

Klager hevder at Tronrud Anleggs kostnadsestimat er for høyt fordi det inkluderer kostnadene 

både for Fossveien 3 (Bjerke) og Stabells gate 1/Fossveien 1B (Braathen Eiendom AS). 

Rådmannen vil likevel understreke at andelen til både Braathen og Bjerke er tatt med i 

tilbudene, og kommunen har tatt utgangspunkt i Braathen sin andel ved fastsettelse av beløpet. 

Se vedlagte tilbud fra Tronrud Anlegg videreformidlet fra Ringerike kommune 14.10.16. Der 

er det skissert to tre alternative tilbud hvor Braathens kostnadsandel ligger i størrelsesorden kr 

550 000 -718 982,- eks mva. Rådmannen kan ikke se å ha mottatt dokumentasjon i form av 

kopi av pristilbud som tilsier at det vil koste om lag 250 000,- for å oppfylle pålegget. 

 

Konklusjon: 

Rådmannen viser til at Braathen Eiendom AS har visst om forholdet i snart to og et halvt år og 

at avløpsledningens tilstand underveis i denne perioden er blitt forverret. Rådmannen mener det 

dermed ikke er forsvarlig med hensyn til miljø og helse å ikke ta i bruk tvangsmulkt etter 

forurensningsloven. Ny rettsprosess vil kunne ta lang tid, og dersom en skulle vente på en 

endelig rettslig dom i saken, vil avløpet neppe være reparert før tidligst vår 2019. Rådmannen 

mener fortsatt at det er dokumentert at den midlertidige forføyningen objektivt sett er 

tilstrekkelig for å gjennomføre pålegget. Rådmannen mener også beløpet for tvangsmulkten er 

satt i riktig størrelsesorden, fordi det er tatt hensyn til den reelle kostnaden for å utføre 

pålegget. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Vedtak om tvangsmulkt (27.3.18) 

Uttalse til varsel om tvangsmulkt (12.3.18) 

Midlertidig forføyning (saksnr 16/5576-35) 

Saksframlegg, arkivsaksnr 16/5576-20 

Ringerike kommunes brev datert 14.10.16 med videreformidling av tilbud fra Tronrud Anlegg 

(15/5974) 

Brev fra Bjerke & co Eiendomsselskap AS sin advokat til Braathen Eiendom AS 23.10.17 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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BRAATHEN EIENDOM AS
(oRG. NR. 93O 381 829)
POSTBOKS 2 SENTRUM
3502 HøNEFOSS
Telefon 32 12 68 80 Mobil 99 59 74 AA
Epost: mariannaficb@hotma il.com

Hønefoss, den 15.04.2018

Ringerike kommune

Miljø og arealforvaltning

Postboks 123 Sentrum

3502 HØNEFOSS
Dokid:
1 8035281
(16t5576-41)
Klage

VEDTAK OM TVANGSMULKT . KLAGE . DERES REF: SAKSNR. 1 615576:3A
- LøPENR. 1 1 046/1 8 - ARKTVKODE GNR. 3tal374

Det vises til Deres brev av 27.O3.2Ot8 med vedtak om tvangsmulkt som jeg mottok
den 04.04.2018.

Vedtaket påklages herved. Klagen er rettidig.

Jeg krever at vedtaket må oppheves og viser til alt jeg har skrevet i tidligere
korrespondanse i denne saken og senest i min uttalelse datert 12.03.2OL8 som
fastholdes meget bestemt.

Subsidiært vil jeg hevde at en tvangsmulkt på Kr. 500.000 er satt for altfor høyt for
BRAATHEN EIENDOM AS.

Ringerike kommune har basert fastesettelsen på kostnadsoverslag fra Tronrud Anlegg
AS som hadde kalkulert UåOe prosjektet til BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS og

-

BRAATHEN EIENDOM AS under ett.
For å fullføre prosjektet t¡l BRAATHEN EIENDOM AS har flere entreprenører kalkulert
det til maksimum Kr. 25o.ooo da det totalt er tale om 30 meters lengde.

Tvanqsmulktens rettsqrunnlaq og egnethet

Formålet med reglene om^tvangsmulkt er å få motvillige personer til å gjennomføre
de tiltak som de er blitt pålagt.

Vedtaket om tvangsmulkt mangler tovhjemmel fordi vilkårene í lovbestemmelsen ikke
foreligger i mitt tílfelle.
Det viktigste vilkåret for ileggelse av tvangsmulkt er at den det gjelder ikke gjør det
som med rimelighet kan forlanges for å oppfylle pålegget.
Dette vilkåret er ikke og har ikÈe på noe tidspunkt vært til stede i mitt tilfelle.

I
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Det er derfor helt feil av Ringerike kommune å ilegge BRAATHEN EI ENDOM AS
tvangsmulkt da jeg jobber intenst for å få utført en frivillig utskifting av en
stikkledning m.m.
Ringerike kommune har ingen rett til å gripe inn og legge tidspress på meg så lenge
jeg jobber med saken.

Det hjelper ikke med ytterligere press for jeg gjør det som må gjøres for å få dette
utført.
Kommunens vurdering om at tvangsmulkt i mitt tilfelle er et hensiktsmessig
virkemiddel er en uholdbaç ufullstendig og mangelfull vurdering som ikke oppfyller
lovens krav.

Som jeg har redegjort utførlig for i min uttalelse av 12.03.2018 er det Anders Bjerke
som ene og alene erårsaken til at mitt prosjekt ikke ble fullført innenforden tidiigere
fristen den 01 .O7.20L7.
Han stanset begge entre
rettens kjennelse pliktet

renørfirmaene som jeg engasjefte til tross for at han ifølge
medvirke til gjennomføringen, og det har kostet BRAATHEN

p
o
a

Hvis Anders Bjerke ikke hadde stoppet MI CROTRENCHI NG NORGE AS, ville prosjektet
mitt væft ferdigstilt innen den 01.07.2017.

Jeg vil derfor hevde at i mitt tilfelle er det ikke lovhjemmel for å ilegge tvangsmulkt da
loùbestemmelsen må tolkes med dens formål for øye, og formålet eïsom nãvnt å rå
motvíllíge personer til å utføre pålegget som de er blitt pålagt,

EI ENDOM AS h¡tt¡l over Kr. 4OO.OOO som er mer enn prosjektet er kalkulert til uten
at prosjektet har blitt utføft.

Til tross for all motgangen som Anders Bjerke forårsaket fikk BRAATHEN EI ENDOM AS
lagt ned rørene på kommunens grunn i Fossveien ved Sentrumskvaftalet slik at
Tronrud Anlegg AS fikk asfalteft gaten. Dette har kommunen heller ikke tatt med i sin
vurdering og det er en stor feil som jeg også har nevnt i min uttalelse av den
12.03.2018.

Jeg -kan ikke ilegges tvangsmulkt da jeg som nevnt mange ganger gjør m¡tt ytterste
for å få utført prosjektet, men hindres av forhold som jeg ikke ñar ñôe herredømme
over og det er først og fremst Anders Bjerke.

I rundskrivet fra Klima-og forurensnings direktoratets veileder for forurensnings-
myndigheten om <<Bruk av tvangsmulkt>>, utgitt januar 2OLl, som jeg har henvist til i

tidligere korrespondanse, er det nevnt en rekke forhold som det skal legges vekt på
ved utferdlgelse av tvangsmulkt, og det er ikke noen av de punktene som passer i

mitt tilfelle.

Spesielt vil jeg vise til punkt 4,2, annet avsnitt hvor det står at :

<<Dersom det er tvil om det i det hele tatt er mulig å overholde plikten, for eksempel
på grunn av mangelfull teknologi eller andre forhold utenfor den ansvarliges
herredømme, b,ør ikke Wangsmulkt anvendes. >>

Ârsaken til at fremdriften har blitt hindret og prosjektet ikke har blitt fullføft er
utelukkende forhold som har ligget utenfor mitt herredømme som nevnt
innledningsvis.
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Forholdet t¡I BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS

Anders Bjerkes ulovlige opptreden med stansing og forbud mot at graveentreprenøren
skulle utføre arbeidet over hans eiendom Fossveien 3, er den direkte årsaken til at
prosjektet til BRAATHEN EIENDOM AS ikke har blitt utført.
Han krevde at BRAATHEN EIENDOM AS skulle finansiere hele hans prosjekt for hans
eiendommer i Fossveien 1 og 3 som gikk ut på å tegge ned overvannsledning, lengde
ca. 40 meter for 11 taknedløp, nedlegging av kummer, samt pigging under hans
kjeller for hans overvannsledning som er meget kostbaft m.m.

Jeg har intet herredømme over Anders Bjerkes opptreden, og han utgjør en faktor
som ligger utenfor min kontroll og når han stanser arbeidet kan ikke det brukes mot
meg som grunnlag for ileggelse av tvangsmulkt.

BRAATHEN EIENDOM AS har ingen forpliktelser ifølge Ringerike tingretts kjennelse av
den 26.07.2Ot7 eller på noe annet grunnlag t¡l å fullføre Anders Bjerkes prosjekt
sammen med prosjektet til BRAATHEN EIENDOM AS og heller ikke noen forpliktelse til
å detke hans kostnader med fremføring av hans overvannsledning. Det fremgår av
rettens kjennelse at Anders Bjerke plikter å dekke alle sine kostnader selv.

Ifølge gjeldende rett og etter Norsk Standard pliktet Anders Bjerke å det<ke halvparten
av utgiftene når han ville gjennomføre sitt prosjektet sammen med prosjektet til
BRAATHEN EIENDOM AS, men det har han motsatt seg.

Dersom BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS skal fremføre sitt eget prosjekt helt
alene på egen hånd med bare en overvannsledning, vil det etter alle kalkyler fra flere
entreprenører som jeg har snakket med, koste Anders Bjerke ca. en million kroner,
og det er dette beløpet som Anders Bjerke i realiteten forsøkte å presse BRAATHEN
EIENDOM AS t¡l å betale for han.

BRAATHEN EIENDOM AS' rett til utskifting av ledningen er en selvstendig rett for
selskapet som ikke plikter å yde noen motydelse til BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP
AS.
Det var defor fullstendig urettmessig av Anders Bjerke å kreve at BRAATHEN
EIENDOM AS skulle dekke noe som helst av hans kostnader med fremføring av hans
overvannslednig.
Derfor var Anders Bjerkes avvisning av arbeiderne i strid med loven.

Anders Bjerke nektet BRAATHEN EIENDOM AS å fullføre sitt eget prosjekt i fred og ro,
og skapte uenighet og krangler med meg og mine arbeidere hele tiden, truet og
sjikanerte oss.

Anders Bjerke var fysisk til stede alle dagene mens arbeidet ble utført på kommunens
grunn i Fossveien og skapte forsinkelser i arbeidet til tross for at han ikke har noe
med dette â gjøre.

Anders Bjerke stanset arbeidet som TWG Anlegg AS skulle utføre for BRAATHEN
EIENDOM AS på hans eiendom i Fossveien 3, da BRAATHEN EIENDOM AS nektet å
finansiere hans prosjekt.

BRAATHEN EIENDOM AS har mistet begge sine entreprenøfirmaer på grunn av ulovlig
opptreden fra Anders Bjerke, og han har påført BRAATHEN EIENDOM AS et stoft
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økonmisk tap ved at BRAATHEN EIENDOM AS må betale til begge entreprenørfirmaene
til tross for at de ikke har fått uført arbeidet. Det har som nevnt ovenfor kostet
BRAATHEN EIENDOM AS h¡ttil over Kr. 4OO.OOO uten at prosjektet har blitt utført.

Jeg har vitner og beviser på at Anders Bjerke saboterer Ringerike tingretts kjennelse
og til og med motarbeider fremdriften av prosjektet t¡l BRAATHEN EIENDOM AS t¡l
tross for at han ifølge kjennelsen er forpliktet til å medvirke til gjennomføringen av
prosjektet.

Dette er nok et bevis på at Anders Bjerke rettsstridig har stanset prosjektet til
BRAATHEN EIENDOM AS som ikke fikk anledning til å fotsette videre med fremføring
av sine ledninger.

Jeg minn_er igjen om rettens kjennelse, hvor retten fastslår at Anders Bjerke har en
plikt til å medvirke til at prosjektet til BRAATHEN EIENDOM AS kan gjennomføres
omgående, og som han har brutt gjentatte ganger som beskrevet ovenfor,

Anders Bjerke har drevet med pengeutpressing av BRAATHEN EIENDOM AS ved at han
hele tiden har truet med å stanse min entreprenør hvis ikke BRAATHEN EIENDOM AS
betalte også hans kostnader ved fremføring av hans overvannsledning, kummer m.m,
fra kommunens hovedledning i Fossveien, gjennom kjelleren i Fossveien 3 med
pigging under kjellergulvet frem til gårdplassen i en lengde av ca. 40 meter.

Hele denne økonomiske kostnaden som nevnt ovenfor er atså anslått til en million
kroner som Anders Bjerke forsøker å presse BRAATHEN EIENDOM AS til å betale for
han ved hans daglige, truende og sjikanerende oppførsel.

BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS har i sin tid kjøpt Fossveien 3 og avløps-
ledningen tilhørende BRAATHEN EIENDOM AS er en heftelse på eiendommen
Fossveien 3 som Anders Bjerke plikter å respektere.

BRAATHEN EIENDOM AS har rett til å ha avløpsledningen liggende i grunnen, rett til å
vedlikehold den og rett til å skifte den og Anders Bjerke plikter å tegge forholdene til
rette for at det skal kunne gjennomføres, jf Ringerike tingretts kjennelse.

Det er rettsstridig adferd fra Anders Bjerke sin side og det er straffbart når han
motarbeider og vanskeliggjør dette arbeidet, og han kan ikke bare avvise BRAATHEN
EIENDOM AS med den begrunnelse at det er hans eiendom, når BRAATHEN EIENDOM
AS skal gjennomføre et helt nødvendig påtegg fra kommunen.

BRAATHEN EIENDOM AS har en selvstendig rett til å skifte ut og vedlikeholde sin
avløpsledning og har også rett til å legge overvannslednig og trekkerørfor kabler i

samme grøften etter servituttlovens 5 2.

Det virker som om Anders Bjerke tror at han har rett til å kreve motydelser fra
BRAATHEN EIENDOT\4 AS fordi ledningene skal føres over hans eiendom, men det har
han absolutt ikke for BRAATHEN EIENDOM AS har som nevnt sine selvstendige
rettigheter til å gjøre det så det er egentlig helt uinteressant at BJERKE & CO
EIENDOMSSELSKAP AS er grunneieren, og Anders Bjerke har ikke rett til å utnytte det
til sin Økonomiske fordel.

Anders Bjerke må ha det helt klart for seg at BRAATHEN EIENDOM AS ikke plikter å
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betale BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS noe som helst for å gjennomføre sitt
prosjekt.
Anders Bjerke har ingen rett til å stille vilkår av noe som helst slag om motydelse fra
BRAATHEN EIENDOM AS for at utskiftingen av avløpsledningen skal kunne foretas.

BRAATHEN EIENDOM AS må utføre dette veldig vanskelige og kompliserte prosjektet
o _ oo

som gãr ut pã ã skifte avløpsledningen, legge ned en overvannsledning og et
trekkerør for kabler midt i sentrum av Hønefoss under forferdelig tidspress. Det
dukker stadig opp mange uforutsette problemer, for eksempel grunnfjell under
tunellen som er meget kostbaft og tidkrevende å få eliminert og det må engasjeres en
entreprenør med spesialkompetanse som gjelder sprengning, pigging, skjæring av
fjell, betong etc.

Anders Bjerke har ingen forståelse av situasjonens alvorlighet, men har kun fokus på
sine egne interesser og hvordan han kan få utnyttet situasjonen til sin økonomiske
fordel.

Etter at-Ringerike tingrett den 26.O7.2Ot7 avsa sin kjennelse hvorAnders Bjerke fikk
rett til å legge sine ledninger i samme grøften som BRAATHEN EIENDOM AS
opparbeìder, mot at kostnadene deles metlom partene, så har det vist seg fullstendig
umulig å samarbeide med han.

Erfaringene med Anders Bjerke etter at kjennelsen ble avsagt viser at det ikke er noe
som helst grunnlag for samarbeid med han, men klausulen i kjennelsen har bare ført
til store problemer og store økonomiske følger for BRAATHEN EIENDOM AS og meg
personlig.

Det har altså vist seg at det som står i kjennelsen ikke lar seg gjennomføre i praksis i

samarbeid med Anders Bjerke.

Viser til kommunens vurdering av den midlertidige forføyningen hvor det påstås at
kjennelsen objektivt sett er tilstrekkelig til å gjennomføre pâlegget med fordeling av
kostnadene mellom BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS og BRAATHEN EIENDOM AS

Kommunens vurdering er virkelig naiv og altfor optimistist på dette punktet og vitner
om at saksbehandlerne i kommunen ikke kan ha lest korrespondansen min grundig
nok.
Jeg kjenner til fra tidligere at Arne Hellum signerer vedtakene uten å sette seg
grundig inn i saksdokumentene.

Gjennomgangsmelodien fra Anders Bjerke er hele veien at han ikke er villig til å betale
sin del av kostnadene og derfor er kjennelsen utilstrekkelig for å få gjennomføft
prosjektet t¡l BRAATHEN EIENDOM AS som et fellesprosjekt med Anders Bjerke.

Dersom Arne Hellum og Ingrid Strømme hadde satt seg ordentlig inn i saksdoku-
mentene, ville de straks ha forståttt at Anders Bjerke lager problemer fordi han ikke
vil betale sin del av kostandene.
Kjennelsen hadde væft fullt brukbar dersom han hadde samarbeidet på normal måte
og tatt sin del av kostnadene. Men det er nettopp fordi han ikke gjør det, at jeg har
r-åttet gå t¡l retten for å Ol¡ løst fra klausulen i 

'kjennelsen 
for å få-fjernet hans rett til

å legge sineledninger isamme grøften så Rndeis Bjerke ikke skal kunne ha noe
gruññtag t¡l å ha nõe med mitt prosjekt å gjøre.
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Jeg har drøftet dette med min advokat som sier at retten i kjennelsen av 26.O7.2OL7
ikke hadde noen hjemmel til å t¡ldele Anders Bjerke og hans eiendomsselskap
BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS noen rettighet til å gjøre bruk av grøften til
BRAATHEN EIENDOM AS.

NB ! Jeg kan ikke engasjere nok et entreprenøfirma uten å ha sikkerhet for å kunne
utfØre prosjektet mitt uten innblanding og forstyrrelse fra Anders Bjerke.

Kjennelsen som jeg har nevnt ovenfor var en midlertidig forføyning og hovedsaken er
nå Ul¡tt anlagt og da må retten ta endelig stilling til sakén, og med de nevnte

Anders Bjerke, kan jeg ikke basere meg
nomføre prosjektet til BRAATHEN EIENDOM
fastslå at BRAATHEN EIENDOM AS har rett

eå bakgrunn av ovennevnte har jeg bedt retten slå fast at BRAATHEN EIENDOM AS
har rett til å fortsette sitt prosjekt helt uavhengig av prosjektet til Anders Bjerke da et
samarbeid med han har vist seg helt umulig.

Videre har jeg bedt retten slå fast at Anders Bjerke må fremføre og bekoste sitt eget
prosjekt helt på egenhånd i en annen tidsperiode og i en helt annen trasee uten å-
komme i berøring med ledningene t¡l BRAATHEN EIENDOM AS.

Jeg har også bedt retten fastsette besøksforbud for Anders Bjerke mens mine
entrepren ører utfører arbeidet.

Retten må også fastsette nøyaktig trase gjennom kjelleren til Anders Bjerke da han
ikke aksepterer den traseen som ble angitt av COWI AS v/ siv,ing. Dordi Skjevling da
hun utredet prosjektet for Tronrud Anlegg AS og Ringerike kommune. Det er denne
traseen som jeg ønsker å benytte for den går rett over den gamle ledningen.

Overvann fra Fossveien 3

Det fastholdes at kommunen forskjellsbehandler sine innbyggere i bakgården i

Fossveien 1 - 18 - 3. Det er ingen grunn til å bagatellisere utslippet fra Bjerkes
eiendommer. Etter loven skal kloakk og overvann separeres og overvannet fra
Bjerkes eiendommer er meget betydelig da det er vann fra 11 taknedløp som går rett
i kloakken.

Jeg spurte i min uttalelse av 12.03.2018 om kommuneoverlegen var informert om at
overvannet fra Anders Bjerkes eiendommer i Fossveien 1 - 3 blir ført sammen med
kloakken, men det har jeg ikke fått noe svar på. Oet tyder på at kommuneoverlegen
ikke er blitt informeft om saken i det hele tatt.

Til tross for at BRAATHEN EIENDOM AS kun har ett taknedløp som ikke er koblet til
kloakken, så kom kommunen med påtegg i 2OL7 om at overvannet måtte separeres
fra kloakken. Da jeg informefte kommunen om at kloakken og overvannet ikke går i

samme avløpsledningen, ble pålegget frafatt.

Det er helt utrolig hvordan kommunen fortølger meg, men gjør ikke noe med Anders
Bjerke !
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Dette er et helt klaft eksempel på forskjellsbehandling og det er vel fordi jeg ikke har
vennskap med noen i Ringerike kommune. Kommunen er forpliktet til å behandle alle
sine borgere likt etter loven, men gjør åpenbart ikke det I

Det er også naivt av kommunen å basere seg på at Anders Bjerke skal kunne legge
sine ledninger sammen med BRAATHEN EIENDOM AS i kraft av kjennelsen etter at
han bevislig ikke har vist det minste av samarbeidsvilje og vilje t¡l å dele kostnadene,
men forsettlig motarbeidet prosjektet tíl BRAATHEN EIENDOM AS.

Som fremholdt utallige ganger tidligere kan ikke BRAATHEN EIENDOM AS finansiere
prosjektet til Anders Bjerke.

Jeg krever at kommunen setter vennskapet til Anders Bjerke til side og gjør jobben
sin ordentlig i denne saken og gir påtegg t¡l BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS om
ã separere overvann og kloakk slik loven bestemmer,

Da vil innbyggerne bli behandlet likt her i bakgården.

Jeg vil understreke at et slikt påtegg plikter Anders Bjerke å utføre helt på egenhånd
helt uavhengig av prosjektet til BRAATHEN EIENDOM AS da det ikke er aktuelt med
noe fellesprosjekt lenger.

Sa ksbehandlers habil itet

Det fastholdes også at både Ingrid Strømme og spesielt Arne Hellum er inhabile til å
foftsette behandlingen av saken til BRAATHEN EIENDOM AS.

Viser her også til det jeg har sagt i tidligere korespondanse om vennskapsforholdet
mellom Arne Hellum og Anders Bjerke som i vesentlig grad svekker tilliten til Arne
Hellums avgjørelse og behandling av saken som gjør at forvaltningslovens $ 6, annet
ledd må komme til anvendelse.

Ifølge uttalelser fra Anders Bjerke ved flere anledninger har han understreket det
nære vennskapet til Arne Hellum.

En vil be om at klageinstansen vurderer dette grundig.

Saksbehandlingen viser nå tydetig preg av revansje på grunn av at Fylkesmannen
opphevet den første tvangsmulkten, og det viser at saksbehandlerne nå mangler den
objektivitet som er nødvendig for å kunne foreta en forsvarlig vurdering av sãken.

Kommunens konklusjon

Det er ikke riktig som saksbehandler skriver at det ikke har kommet frem nye
opplysninger som gir grunnlag for å endre kommunens vurdering med hensyn til bruk
av tvangsmulkt i saken. Dette viser bare at saksbehandler ikke setter seg grundig inn
i saksdokumentene og heller ikke leser min korrespondanse, men bare står på sitt fra
tidligere.

Den viktigste nyheten i forhold til tidligere er erfaringene med Anders Bjerke og hans
destruktive fremferd overfor mine to entreprenørfirmaer. Hadde det ikke væft for
dette, ville jeg som tidligere sagt lra fått fullført mitt prosjekt allerede innnen den
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OL.O7.2OL7, men som nevnt tidligere kan jeg ikke risikere repriser av hendelses-
forløpet med disse to entreprenørene når jeg nå skal engasjere neste firma.

Det er Anders Bjerkes opptreden som gjør det helt nødvendig å gå t¡l retten for å få
lov til å gjennomføre prosjektet t¡l BRAATI- EN EIENDOM AS uten innblanding fra han

Det er også uttrykkelig fremhevet fra Fylkesmannen at det må kalkuleres med tid t¡l å
avklare juridiske forhold og det er nettopp det jeg er i ferd med å gjøre nå.

Saksbehandlingen i Ringerike tingrett forventes å ta flere måneder og når dommen
har falt, trenger jeg 5 uker for at entreprenøren skal få gjennomført prosjektet.
Derfor er den nye fristen 01. september 2018 som er satt for å få ferdigstilt mitt
prosjekt etter alt å dømme for koft. Jeg må vente på dommen fra retten og
saksbehandlingen i retten er vanskelig å forutse. Dessuten må jeg som sagt ha 5 uker
etter at dommen er forkynt til å få utført arbeidet.

Alternativet om at kommunen skal utføre oppdraget på eiers regning haren stllt seg
negatlve til da en har forstått at Ringerike kommune skulle påta seg å utføre hele dèt
kostbare prosjektet t¡l BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS, men samtidig ta med
avløpsledningen for BRAATHEN EIENDOM AS i en av grøftene.

BRAATHEN EIENDOM AS ville så få tilsendt regningen for begge prosjektene for både
BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS og BRAATHEN EIENDOM AS og på denne måten
ville kommunen tvinge BRAATHEN EIENDOM AS til å betale for det totale prosjektet
for begge selskapene.

Anders Bjerke ville dermed gå fri og slippe å betale noe som helst, men som sagt
mange ganger, kan ikke BRAATHEN EIENDOM AS dekke noe av kostandene til
prosjektet til Anders Bjerke.

Jeg forventer at kommunen forstår og er kjent med at ifølge loven er hver av eierne
av eiendommene ansvarlige for å finansere alle kostnadene ved vedlikehold og
forbedringer av sine egne eiendommer,

Man kan ikke forlange at eieren av naboeiendommen skal finansiere ens prosjekt. Men
i denne saken baserer kommunen seg på at BRAATHEN EIENDOM AS skal dekke alle
kostnadene, herunder også for BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS.

Er dette i overensstemmelse med loven og er det rettferdig ?

KE & CO EIENDOMSSELSK n
EIENDOM AS, burde påleg
erkes eiendomsselskap og S

ha lagt sin avløpsledning m.m i en av hans grøfter og betalt for dette.

Til slutt vil en gjørc gjeldende at det er rettsstridig å tinglyse på eiendommens blad i

grunnboken at det er gitt pålegg om utskifting av avløpsledningen uten samtykke av
hjemmelshaver.
Det er ikke tilstrekkelig å bare vise til forurensningsloven. Det må vises til den
aktuelle bestemmelsen som hjemler rett til å foreta tinglysing uten hjemmelshavers
samtykke.
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Ringerike kommune viser også til at ved et eventuelt salg av eiendommen er det
viktig at påleggetfølger eiendommen, og ikke eieren.

Til orientering opplyser jeg herved at BRAATHEN EIENDOM AS ikke har noen planer
om salg av eiendommen i Fossveien 1 B, 3510 Hønefoss, hverken nå eller i fremtiden.

På denne bakgrunn er det ikke nødvendig for Ringerike kommune å tinglyse pålegget,
og en ber derfor om at dette pålegget slettes så snart son mulig.

BRAATHEN EIENDOM AS vil også ta kontakt med Kartverket og påttage tinglysingen.

Når det gjelder behandlingen av denne klagen, har Ringerike kommune opplyst at
spørsmålet om ileggelse av tvangsmulkt vil bli forelagt ior Hovedutvalget for Miljø-og
Arealforvaltning før saken oversendes til Fylkesmannen,

Dersom høyrepolitiker Inger Kammerud deltar i forberedelsen eller behandlingen av
saken, krever jeg at hun fratrer da hun må ansees å være inhabil tÍl å ha med saken å
gJøre.
Inger Kammerud bor i Klekkenveien 4 og er min nabo da jeg bor i Klekkenveien 6,
3513 Hønefoss.

Årsaken til at Inger Kammerud er inhabil er at det verserer en meget tilspisset konflikt
mellom oss som hun skapte like etter at hun flyttet til Klekkenveien 4 i november
20L5.

Jeg hartinglyst veirett over hennes eiendom siden L954, og hun tillater ikke meg å
bruke vegen som før, til tross for at vegen ble opparbeidet av eieren av Klekkenveien
6 i sin tid som var i min familie.
Hun har også oveftrådt flere av nabolovens bestemmelser, og jeg har anmeldt Inger
Kammeruds lovoveftredelser til politiet so n gjelder brudd på naboloven, trakassering,
skadeverk og legemsfornærmelse.

Inger Kammerud opplyst selv til meg ved flere anledninger i oktober 2OL7 at hun
hadde jobbet med saken og hadde stor inflytelse på saksutfallet da den første
tvangsmulkten vartil behandling iHMA imøte iseptember2OtT. Hun opplyste også
at hun støttet vedtaket om tvangsmulkt som et ledd i konflikten mellom oss.

Siden Inger Kammerud er inhabil til å delta ved avgjørelsen av klagesaken som
gjelder om tvangsmulkt skal ilegges eller ikke, plikter hun å fratre.
Siden hun påstår å ha mulighet til å påvirke avgjørelsen om fastsettelse av
tvangsmulkt, er det veldig viktig at komitelederen påser at hun fratrer ved
behandlingen og deltagelsen i møtet.

SAMMEN DRAG

Under henvisning til ovenstående nedlegger BRAATHEN EIENDOM AS påstand om at
vedtaket om !y tvangsmulkt er ugyldig og må oppheves.
Subsidiæft må tvangsmulkten redlserès da utførelsen av prosjektet t¡l BRAATHEN
EIENDOM AS vil koste maksimum Kr. 25O.OOO.

Som det fremgår med all ønskelig tydelighet av det jeg skriver så har jeg jobbet med
dette prosjektet kontinuerlig og fortsetter med det, men på grunn av problemene som
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Anders Bjerke har forårsaket og som ligger utenfor mitt herredømme, har jeg innsett
at det ikke er mulig å komme videre før jeg har fått dom fra retten om at hans rett til
å legge sine rør i grøften til BRAATHEN EIENDOM AS, 1'jernes helt fra mitt prosjekt.

Derfor har jeg reist sak for retten for å få dette fastslått, og jeg må da bare avvente
resultatet av rettssaken før mitt neste entreprenøfirma kan fortsette anleggsarbeidet.
Jeg kan ikke som nevnt ovenfor risikere at Anders Bjerke stanser arbeidet til den
neste entreprenørenfor noen reprise av det som har skjedd med de to første
entreprenørene har BRAATHEN EIENDOM AS ikke økonomi til.

Jeg har også tiOligere opplyst at BRAATHEN EIENDOM AS ikke har økonomi til å betale
¡å¿e tvangsmulkt på Kr. 500.000, utskiftingen av avløpsledningen m.m. og i tillegg bli
tvunget av Anders Bjerke til å også å finansiere hans prosjekt.
Da bør det utvises forsiktighet med ileggelse av tvangsmulkt ifølge vurderings-
momentene i det forannevnte rundskrivet.

Det viktigste forholdet som etter loven utelukker bruk av tvangsmulkt kommenterer
ikke kommun_en, nemlig at jeg kontinuerlig jobber med prosjektet for å få igang
fremdriften så snart som mulig.

Kommunen respekterer heller ikke at nødvendige rettslige hindringer ryddes av
vegen, men det skal det selvfølgelig tas hensyn til slik som understreket av
Fylkesmannen.

Konklusjon :

Det finnes ikke lovhjemmel for å ilegge BRAATHEN EIENDOM AS en ny tvangsmulkt.

1. Prinsipalt : Tvangsmulkten er ugyldig og må oppheves.

2. Subsidiæft : Tvangsmulkten reduseres under hensyntagen til at prosjektets
utførelse er kalkulert til maksimum Kr. 25O.OOO og fristen for
ileggelse av tvangsmulkt forlenges til 5 uker etter forkynnelse av
dommen.

Med vennlig hilsen
BRAATHEN EIENDOM AS

,f,,*La.nne
t

C^

Marianne Fic Braathen
Ad m. d i rektør / Daglig leder
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Vedtak om tvangsmulkt 

Gnr/bnr 318/374 - Stabells gate 1 

 

Vi viser til brev fra Braathen Eiendom AS datert 12.3.18 som er en uttalelse til kommunens 

brev av 28.2.18 med varsel om tvangsmulkt. 

 

Innhold i uttalelsen 12.3.18: 

Tvangsmulktens rettsgrunnlag og egnethet: 

Braathen Eiendom AS skriver at kommunen mangler lovhjemmel til å fatte vedtak om 

tvangsmulkt. Videre står det at Braathen Eiendom AS mener tvangsmulkt ikke er et 

hensiktsmessig virkemiddel i denne saken. Dette blir begrunnet blant annet ved å vise til at 

Braathen Eiendom kontinuerlig jobber med prosjektet.  

 

Vi viser til tidligere dokumenter i saken, hvor kommunen har begrunnet hvorfor tvangsmulkt er 

vurdert som et hensiktsmessig virkemiddel for å få gjennomført pålegget. 

 

Forholdet til Bjerke & Co Eiendomsselskap AS: 

Videre står det i brevet at hovedproblemet for at pålegget ikke har blitt gjennomført er Bjerke 

& Co Eiendomsselskap AS sin opptreden med mangel på samarbeid i saken. Det står at den 

midlertidige forføyningen avgitt av Ringerike Tingrett 27.6.17 ikke er tilstrekkelig for å få 

gjennomført pålegget, og at Braathen Eiendom AS på nytt ønsker «å gå rettens vei for å få en 

fullstendig dom som regulerer hele forholdet til Anders Bjerke og hans eiendomsselskap». 

 

Den midlertidige forføyningen av 27.6.17 fastslår følgende:  

«Bjerke & co Eiendomsselskap AS v/Anders Bjerke pålegges å medvirke til at arbeidet med 

utskifting av stikkledning fra Fossveien 1B over hans eiendom Fossveien 3 og frem til 

kommunens hovedledning i Fossveien kan utføres omgående. Bjerke & co Eiendomsselskap AS 

gis samtidig rett til å legge ned et større overvannsrør i den samme grøften uten at dette 

påfører Braathen Eiendom AS merkostnader.» 

 

Kommunen vurderer at den midlertidige forføyningen objektivt sett er tilstrekkelig for å 

gjennomføre pålegget, blant annet fordi den avgjør spørsmålene om retten til å legge avløpet på 

annen manns grunn, samt spørsmålet om fordeling av kostnader.  
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Overvann fra Fossveien 3: 

Braathen Eiendom AS stiller videre spørsmål om hvorfor kommunen ikke har pålagt Bjerke & 

co Eiendomsselskap å separere overvannet fra resten av avløpet fra Fossveien 3, og det hevdes 

at kommunen ikke behandler sine innbyggere likt når det gjelder forurensning i bakgården i 

Fossveien 1-3.  

 

Kommunens vurdering er at disse to forholdene stiller seg svært ulikt når det gjelder 

forurensningsfare. Stikkledningen for avløp fra Braathen Eiendom AS er dokumentert å være 

defekt, hvilket betyr at det renner kloakk ut i grunnen, og videre i retning Storelva. Når det 

gjelder overvannet fra Fossveien 3, er det ikke på langt nær like forurensende som avløpsvannet 

fra Stabells gate 1. Vi viser også til at slutningen i den midlertidige forføyningen legger til rette 

for utbedring i overvannet fra Fossveien 3. 

 

Saksbehandlers habilitet i saken: 

Til sist tas det opp i brevet at verken Ingrid Strømme eller Arne Hellum anses som habile til å 

fatte vedtak om tvangsmulkt, fordi sistnevnte kjenner Anders Bjerke og fordi begge hatt med 

saken å gjøre tidligere.  

 

Kommunen har vurdert habilitetsspørsmålet opp mot forvaltningsloven § 6, og anser ikke at 

nevnte saksbehandlere er inhabile i saken. 

 

Kommunens konklusjon: 

For øvrig er det ikke kommet opp noen flere nye momenter i brevet av 12.3.18 som endrer 

kommunens vurdering med hensyn til bruk av tvangsmulkt i saken. Vi vurderer fortsatt at 

avløpssituasjonen i Stabells gate 1 er uholdbar med tanke på forurensningsfare, og plikter 

dermed å ta i bruk virkemidler i lovverket for å bidra for at pålegget blir gjennomført. Vi viser 

også til at vi i brev til Braathen Eiendom AS datert 16.1.18 har skissert et annet alternativ som 

innebærer at kommunen utfører oppdraget på eiers regning. Braathen Eiendom AS svarer på 

dette i brev av 4.2.18 at dette er noe selskapet stiller seg svært negativt til. 

 

Vedtak: 

Ringerike kommune fatter med hjemmel i forurensningsloven § 73 vedtak om tvangsmulkt for å 

sikre at ledningen for avløpet fra gnr/bnr 318/374 (Stabells gate 1/Fossveien 1B) blir utbedret 

og at slamavskilleren blir koblet ut, jf kommunens vedtak som er endelig avgjort av 

fylkesmannen 25.4.17. Arbeidene må utføres av godkjent entreprenør med ADK1-bevis. 

Braathen Eiendom AS har selv ansvar for å innhente tilbud for arbeidene. 

 

Dersom kommunen innen 1.9.2018 ikke har mottatt dokumentasjon på at pålegget er oppfylt, 

påløper en tvangsmulkt på kr 500 000,-. Deretter løper det en tvangsmulkt på kr 50 000,- per 

måned inntil pålegget er oppfylt.  

 

Pålegg om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jfr. lov 26.juni 1992 nr. 86 om 

tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) § 7-2, og tvangsmulkten 

kan inndrives umiddelbart av Statens innkrevningssentral. Bakgrunnen for vedtaket om 

tvangsmulkt er at dette anses som nødvendig for å sikre gjennomføring av pålegget. 

Tvangsmulktens størrelse er basert blant annet på bakgrunn av kostnaden for å utbedre den 

private avløpsledningen.  

 

Vedtak om pålegg vil bli tinglyst på eiendommen. 
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Vi minner om at det ved omlegging til ny rørtrasé må søkes om tillatelse etter plan- og 

bygningsloven. Ta kontakt med byggesaksavdelingen (tlf 408 04 506) eller sentralbordet 

kommunen (tlf 32 11 74 00) ved spørsmål. 

 

 

Klageadgang og innsynsrett: 

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser 

om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no. Vi gjør 

oppmerksom på din rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter (Forvaltningsloven §§18 

og 19). I slike saker er det de folkevalgte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning som er 

klageinstans. 

 

 

 

 

Med hilsen 

  

    

Arne Hellum   

Leder   

  Ingrid Strømme 

  Rådgiver 

  ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Kommuneoverlege, Karin Møller 

Fagansvarlig miljørettet helsevern i Ringerike kommune, Unni Suther 

Kommuneadvokat, Rune Erstad 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 
Braathen Eiendom AS       

Postboks 2 

 

3502 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5576-36 6252/18 GNR 318/374  28.02.2018 

 
Varsel om tvangsmulkt 

Gnr/bnr 318/374 - Stabells gate 1 

 

Vi viser til brev fra Braathen Eiendom AS datert 4.2.18 med beskrivelse av status for arbeidet 

med å utbedre avløpet i Stabells gate 1. Ringerike kommune fattet 14.12.16 vedtak om pålegg 

om utbedring av ledningen, og vedtaket ble endelig stadfestet av Fylkesmannen i Buskerud 

25.4.17. Kommunen fattet 31.5.17 vedtak om tvangsmulkt. Vedtaket ble påklaget av Braathen 

Eiendom AS, og endelig avgjort av Fylkesmannen 3.1.18, som opphevet vedtaket. 

Begrunnelsen for dette var at de mente det var satt for kort frist fra vedtak om tvangsmulkt til 

ny frist for gjennomføring (1.7.17).  

 

I brevet fra Braathen Eiendom AS datert 4.2.18 vises det til vanskeligheter med å komme til 

enighet med nabo Bjerke & co Eiendomsselskap og å få tak i gravefirmaer. Det står at dere 

ønsker å bringe saken inn for retten på nytt, for å få klargjort endelig trasé for avløpsledningen 

og andre privatrettslige forhold når det gjelder nabo Bjerke. I brevet står det også at Braathen 

Eiendom AS motsetter seg at kommunen skal utføre arbeidene på eiers regning, og at det 

forventes at kommunen skal gi tilstrekkelig med tid for å få jobben gjort.   

 

Vår vurdering: 

Vi viser til våre tidligere vurderinger om at det er svært uheldig at det har vært lekkasje av 

kloakk fra avløpsledningen over så lang tid etter at forholdet har vært kjent av eier.  Kommunen 

har ansvar for å følge opp sin myndighet for miljø og helse, og plikter å ta i bruk virkemidler for 

å forhindre og stanse forurensning. Kommuneoverlegen er også involvert i saken, og er 

bekymret over tilstanden og at forholdet har vedvart over lengre tid. Vi gjør oppmerksom på at 

ved akutt forurensning, så vil kommuneoverlegen gripe inn i saken. Til orientering vil vedtak 

om pålegg også bli tinglyst på eiendommen. 

 

Varsel om tvangsmulkt 

Vi varsler i henhold til forvaltningsloven § 16 om at vi vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt for 

å sikre at kommunens vedtak om pålegg (14.12.16) blir gjennomført.  

 

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr 500 000,- påløper dersom pålegget ikke er oppfylt 

innen 1.9.2018. Deretter løper det en tvangsmulkt på kr 50 000,- per måned inntil pålegget er 

oppfylt. Dokumentasjon på utførte arbeider skal sendes kommunen innen samme frist. 
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Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningsloven § 73. Pålegg om tvangsmulkt er 

tvangsgrunnlag for utlegg, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2, og tvangsmulkten kan inndrives 

umiddelbart av Statens innkrevningssentral. 

 

 

Dersom Braathen Eiendom AS har merknader til dette, ber vi om skriftlig uttalelse innen 

14.3.2018.  

Eventuelle merknader sendes på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no eller i brev til 

Ringerike kommune, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss. Merk e-posten/brevet med saksnr 

16/5576. 

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Arne Hellum   
Leder   
  Ingrid Strømme 

  Rådgiver 

  ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Ringerike kommune, kommuneoverlege (Karin Møller) 

Ringerike kommune, fagansvarlig miljørettet helsevern (Unni Suther) 
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Braathen Eiendom AS har r ei
midlertidig forføyning overto r

T\'IENNELSE

:,=a =- .: innkom::.: :::3: den l-'06.2017 begjært

B'::' = :. Co. Eien;.r':..e-skap -\S med lølgende påstand:

1 . Bjercke & Co Eiendomssct&p AS v/ And€r§ Bjercke pålegges å medvirke til at

arbeidet med utskifting avrFtledningenfraFæsveien I B over hans eiendom

Fossveien 3 og frem til kmens hovedlodning i Fossveien kan utføres

omgående.

2. Bjercke & Co Eiendomssd&p AS v/ Andffs Bjercke pålegges å gi adgang til

kjellerlokalet slik at arbeidcrkan få utEilt piggearbeid og legging aY røt gjennom

kjelleren.

3. Bjercke & Co Eiendomssd$ AS v/ And€rs Bjercke plikter å sørge for at bilene

til hans leieboere fiernes fiaghdsplassen slik at de ikke er til hinder for

gravearbeidet.

4. Bjercke & Co Eiendomssel$ AS v/ Anders Bjercke dømmes til å betale

erstatning for tap som allere& er piførtBRAATHEN EIENDOM AS ved at han

ulovlig har stanset arbeidc- Ersatringen settes til fakturabeløpene fra

GEOMATIKK AS, Ring€rfu Septikservice AS og gravefirmaet Microtrenching

AS.

5. Bjercke & Co EiendomssdS AS v/ Anders Bjercke dømmes til å betate

tvangsmtrlkten, stor Lr 500 m dersom arbeidet ikke blir utført innen den

30.A62017 og til åhmle&iiinedii§e tvangsmulktene på kr 50 000 som på[øper

hver måned til r*skifting av stftledningen er utført

6. Bjercke & Co EiendomsseldryAS v/ Anders Bjercke dc'mmes t'rl åbetale sakens

omkostringer med kr 5 500 ifiusive rettsgebyrer'

I begjæringen er ant'ort at:

Braathen Eiendom AS hff fu Flegfra Ringerike kommtme om å *ifte ut en Sammel

avløpsledning fra Fossveien I BÆabdlsgaten 1. Avløpsleddng§n går over gårdsplassen til

Fossveien 3, under §ellergulvc i bygoingen Fossveien 3 og rr til kommmens

hovedledning i Fossveien.

Braathen Eiendom AS har arbeidei:3: I skifte stiklilejirngen siden januar 2016'

Braathen Eiendom AS fikk tilbud ti: 3--lgerike ktlrnmun3 Strin' r ar r illig til å utføre

arbeidet safitmen med Tronrud Bi SS \S. Det ble arbeidet med prosjektet frem til

23.$.2A17, men det måtte tilpasses Tromud B,v-eg -\S sine arbeider som foregikk på

Brutorget. Arbeidet med stikkledningen bie derfor hele tiden skjovet ut i tid'

Den 24.03.2017 mottok Braathen Eiendom AS brev fra Ringerike kommune som meddelte

at Tronmd Bygg AS ikke hadde mulighet til å utføre arbeidet likevel' Braathen Eiendom
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AS tok deretter kontakt med praktiskil*relevante entreprenerersom Ernn kuone

oppdrive, men alle var opptatt med anfuq;drag.

Kommunen har den 3 1.05.2017 fattet \:i ir :r at tvangsnu^^r: :-:: -.t: : . . ,' J3:s.'r
det ikke fremlegges dokumentasjon pa :- :;-,-, :dningen er s\-::.: -.-;:: . - . -.:,': -.

Deretter vil det påløpe ytterligere kr -i(-t . I - rlkt per m3:ri: -::: :-. -::-'s'3.:3: 3:

gjennomført.

Firmaet \licrotrenching -\S rok på seg : a :'--- lføre oppdr::e: i:::: =s::n itrtr] \'3r

fastsatt av kommunen. Firmaet be-slnte :: .::raget den ll. l.l, . -. ,,e; :i le pla-<sene

maskinerogmaterialeri:ak;ardenog!-*-:,:gklaretilopls:::::l-j-:gl5.i-t6.lt,ii-.
Firmaet Geomatikk \S r.r1 ,.-n rloree1 :t , 900 på tied:g l-1 . -,c.1 ,, -

- cg ;:r is:e .aa'ler

inne på gårdsplassen. s;:-.: -:: . Fossr.ei::

Braathen Eiendom AS ved It|arimne pi6 kørhen hadde møte med Anders Bje,*e den

12.06.2017, der Bjerke ble detaljert infmtom prosjekæt Bjerke var positivt imstilt til
prosjektet. Han gav muntligtillatelse til åffim nødvendige arbeider for å ffi skiftet den

opprinnelige avløpsledningenover Bjerfteåeiendom, samt rett til å legge ned

overvannsledning og trekkeør for kabler irrrrme grøft som avløpsledningen og foreta

pigging i kjellergulvet i Fossveien 3.

Mandag 26.06.201,7 skulle arbei,iene s::::: '.:.lers Bjerke måtte opp med sin entreprenør

Terje Bakken. Bjerke informerte trlrl 3t h- ,-".: tiilot at gravetirmaet skulie starte meci

arbeidet på hans gårdsplass eller å pigge *. . ;rlulvet hans. Han krevde at arbeiderne måtte

reise vekk omgående ellers ville han tilk:- : :, .itiet. Arbeiderne måtte etter dette bare reise

av gårde og fikk ikke utført arbeidet. Rin.=: ,,: Septikservice var også møtt opp og skulle

fierne den gamle septiktanken etter at de: , .: --ravd frem, fordi det ikke lenger er lor' å ha

en gammel septiktank i tettbygd strøk. D:-. -.: heller ikke utført.

Bjerke stilte helt urimelige vilkår for at a::= ::t skulle kunne utføres på hans eiendom.

Han forlangte at Braathen Eiendom AS be-' .: tbr arbeid han ønsket utført i samme

omgang. Dette var nedleggelse av større r1', =r, 3rlrlSrør i grøften kummer på gårdsplassen

og avløp. Det hele dreier seg om arbeid ti. -. :ar hundre tusen kroner som .\nders Bierke

forlanger at Braathen Eiendom AS betaler : -: ham. Dette gjelder blant at utgifter tbr at det

må pigges større grøft gjennom kjelleren xc: : tå plass til større oven'annsror. som er hans

ønske.

Den eksisterende avløpsledningen har ligge: . grunnen på samme plass i mer enn 50 år.

Trolig helt siden bygget var nytt i 1890-åre::. I lølge gjeldende rett har Braathen Eiendom

AS rett til å vedlikeholde den når det er n.-,d', endig. uten at Bierke trenger å gi noen

tillatelse. Bjerke har heller ingen rett til å sti.ie vilkår for slikt vedlikehold. Bjerke har

ingen rett til å kreve at Braathen Eiendom AS finansierer prosjekter som er i hans interesse
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Bjerke utnytter situasjonen og pmBraathen Eitfu ÅS for å oppnå økonomiske
fordeler

Dersom Anders Bjerke absoluttkrerrat hans prc*ftel ufør€s samtidig med Braathen
Eiendom AS sitt prosjekt, plikter hl dele omkom@ene likt for den delen av arbeidet
som skjer i fellesskap.

Det bes om at retten avsier en midlertllig forfryrring om at arbeidet skal utfbres
øyeblikkelig. Det påløper enonne kmnader ved rrseuelse av prosjektet. Det vises til
kommunens tvangsmulkt. Braathm Eiendom AS hil der-07.07.2017 mottatt brev fra
kommunene om at tvangsmulkten påh 500 000 er or-ersendt til Statens Innkrevingssentral
for innfordring. Ytterligere mullct pålsper for hver måned. Det vises til tvisteloven § 33-2
og § 34-1.

Det kreves å ffi dekket taper som erp&rt fra Anders Bjerke som følge av athan stoppet
arbeidet som entreprenøren var konnrnt for å uffirrre.

8**

Begjæringen ble av retten forelagt *røkte som fikk frist til 30.06.2017 til å inngi tilsvar
til begjæringen.

Saksøkte, Bjercke & Co Eiendomssel*a AS v/ Anders Bjercke, har i tilsvar av
29.06.2017 i hovedsak anført:

Det er ikke uenighet om selve tiltaka mm Braathen Eiendom AS ønsker å uffiare.
Avløpsrøret fra deres eiendom er deffi med den konsekvens at kloakk lekker ut i grunnen
på min eiendom. Dette forurenser grrmen, og skaper lukt og skadedyrproblematikk til
belastning for selskapets to eiendornmer Fossveien I og 3-

Bjerke ønsker at tiltaket uføres srurresr mulig, men har behov for tilstrekkelig og riktig
informasjon og tiltaket må koordineres og planlegges i samråd med selskapet for å sikre at
det ikke oppstår skade på eiendom og bf-gringsmasse. Nødvendig dokumentasjon som
f.eks igangsettingstillatelse og er direkre dialog med utfurend.e entreprenør er nødvendig.

Selskapets leietakere må rarsles oe a,:::rativ adkomst ou parkering for dem må
planlegges. Partene må inngå en arlaie s.',m inneholder reler ante tbrhold som berører
tiltaket. Herunder eventuelle felles tilta-" og gjensidig sikring a\- rettigheter.

Enighet i forkant av en jobb er helt ar-gjlrende for at denne prosessen kan gå smertefritt.
Tiltaket er betydelig og det er avgjørende tbr selskapet at tiltakshayer gJør rede for at
gjennomføringen vil skje med tilstrekkelie kompetanse og planlegging.
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Pålegget fra kommunen av 31. mai medqmulkt var ukjent for selskapet inntil denne

begiæringen. Det fremgar klart brevet hbrmunen at tiltaket krrsl'sr

igangsettingstillatelse. Denne er ikke ft{t til tross for at tiltaket går over selskapets

eiendom og kjetler.

Det er ikke riktig at motparten har gitt il!trg informasjon om tidspmlt for tiltaket på

møtet den 12. juni. Braathen Eiendom hfiik informert om at dc Yil informere om

fremdriften hver 'lag etter arbeidets avshlåg og hva som skulle s\ie nesæ dag' På vårt

møte ble selve tiltaket dishfert og møtet&ersluttet med at Bjerke slnrlle undersøke med

sin faste entreprener om vedkommende b utføre tiltaket til Braatheo" samt tiltak

selskapet ønsket å dføre samtidig på self,us regning'

Epost fra Braathen Eiemdom ble sendt t@ 22. ivntmed informasjon om at tiltaket

skulle starte neste dag. D€nne poslen bleiltr lest før senrdag 25' jrmi klzz3}'Årsaken var

et virusangrep på epostserver- At ikke mnih var lest ble informert om av ejerkl fr
tekstmelding til Braathen den 25-06- ca k1 il30, etter at Bjerke kl 20'16 sarnme kveld pr

tekstmelding ble bedt om å betrefte at meih &a Braathen Eiendom var lest'

På samme tid fikk Bjerke telefon tia en lei<'-i':r som drir er gatekjøkken i Fossr eien 3 '

Han hadde akkurat fått beskjed av Braathen : ':ndom om å t11-tte på kjøleskap i kjeller da

det skal pigges opp gulv påfølgende dag li ' ! '10' Det riser seg også at Braathen Eiendom

har snakket med 3-4 andre leietakere av p::l-:ingsplasser hos meg i Fossveien 3' I

Fossveien 1, som bruker samme utkjøring : = ::rmed blir spen'et inne' er kun en leietaker

informert om å finne seg en annen plass.

Bjerke ble den 25. juni fullstendig overui:::'3: av Braathen Eiendoms umiddelbare planer'

Bjerke ga per telefon uttrykk for at han ik<: " 'l1e tillate oppstart neste dag uten at enighet

om diverse elementer var avklart. Det ble ii<: enighet den 26'06 og det ble ikke utt-ort

arbeid.

Bjerke har aldri foreslått at Braathen Eieni;:-r skulle betale for kummer eller pumper eller

annet utstyr til mine eiendommer' Dette ri'-: i tilfelle inngå i selskapets eget prosjekt som

går ut på en istandsetting av bakgårdene i Fcssveien 1 og 3 med n,ltt asfaltdeklie' Summen

på "et par hundre tusen" som Bjerke skal h: :edt Braaten Eiendom betale er derfor en

meningsløs påstand. Bjerke har bedt om at .et kan legges ned et 160 mm oven'annsrør

fremfor et 110 mm overvannsrør sammen med det nye kloakkrøret o" treklieroret for

datakabling som Braathen Eiendom vil legge ned på Bjerkes in eiendom og kjeller' samt

videre ut i gaten. Det dreier seg altså om et ror med 5 cm støn'e diameter' N{erkostnaden

på selve røret tilbyr Bjerke å dekke. Evenruelle tilkoblinger til røret fra min eiendom og

tilstøtende grøftet er det videre en selvflølge at vil inngå i mitt eget prosjekt'
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Mandag 26. juni etter motet :::: ::, .len EienCi: :.:- _.: 3.::...: .;riddeibart en mail til
Braathen Eiendom som redeg'--::: - loen hor e:: --r i:r -.: s:.ss::ets fortsatt positive
grunnholdning til å ffitiltaket Llt.-rr :,:rt. Maile: =r ,"_r.: r3s\...

Kommentarer til saksøktes påsta::

1 . Dette samtykker jeg tii med hemi*ring til de krsr- som treurt overfbr og i mail til
Braathen Eiendom 27.06 vedr. sehe utføringen ar- inngrepet, samt at jeg samtidig

krever forbeholder meg retten til å legge ned et større overvannsrør i den samme

grøften uten at detle påfører Braden Eiendom merkos&ader.

2. Dette samtykker jeg til med hemtuing til de krar som nevnt overfor samt mail av

27.06 vedr. selve utføringen av imgrepet, samt ar jeg samtidig krever forbeholder meg

retten til å legge ned et større or-enatrnsrør i der samme grøften uten at dette påfører

Braathen Eiendom merkostnader-

3. Dette samtykker jeg til under fonrseaing av at det er jeg som skal infomrere leietakere

og i forkant ha tid til å finne altermtiv parkering. Anslårat 2-3 dagers varsel på dette er

tilstrekkelig.

4. Påstand avises

5. Påstand avises

6. Påstand avises

d<* *

Etter å ha mottatt tilsvaret inxkalte retrm til muntlige forhandlinger. Rettsmøtet ble avholdt
14.07.2A17. Partene møtte og arrgarr forklaring-

Rettens vurdering

For at en begjæring om midlertidig fortbyning skal kunne tas til følge, må saksøkeren

sannsynliggjøre så vel krav som sikringsgrunn, jf- tvisrelor-m § 34-2-

På grunnlag av de oppll sning3r Strrt :: iemkommet i leg ærinsen. tilsvar og under
rettsmøtet, anser retten det tilstrelGe^-: sannsynliggion :: Braathen Eiendom AS har rett til
å ha sin kloakkledning i g:unnen uni3: Fossveien -1. Sa-<sro.re har på uttrykkelig spørsmål

fra retten opplyst at han ikke bestrider saksøkers ren til a stikklednin_e for kloakk over hans

eiendom. Stikkledningen s).nes tbr cr::g å ha ligget i srunnen i godt over 50 år.

Slike rettigheter anses som en sen'itun o\ er annen manns gruon, og styres i mangel av

særskilte bestemmelser i artale av sen'iturtloven ar, 29.1 1.1968.
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Hovedregelen etter servituttlover er &t J=- " , tbranledi_ser en o::-e:_:-:: e_,er riltak påledningen, må bekoste de utgifter og e1 .: - _: . .tit tap tiltaket ::e:-._:;: : r: :r|,:tarren.

Når retten finner det sannsl.nliggiort åt i:, :- :_blert et rei:s.-i .:*:::-:: o: saksoker til åføre kloakkledningen over eiendornmen. _ -- _ r 3rer dette a: je:
". -s. :--:. \ ær. en rett ogplikt tii å vedlikeholde ledningen. Forurse: _.3n

er selr saql a: ::,r::lr1en hol,les
skadesløs.

Saksøkte har opplyst at han samtykker tit lredvirke tit tiltaket som er nødvendig påstikkledningen, men ønskerat det samtidftleges ned et sbrre o!.ervilrsrør. Saksøkte haropplyst at han vil dekke merkoshradene voddeue.

På grunnlag av framstillingeu i begiæringEaaser retten det også tilsr,ekketig
sannsynliggiort at det er nødlendig å f;i eaciilertidig ordning i et omtdstet rettsforholdfor å arverge en vesenflig skade eller ulqe led at uoverens.stemmelsene trekker ut i tidog det påløper ytterligere tvangsmulkt, slftr det foreligger sikringsgrunn etter.tvisteloven
§ 34-1 bokstav b.

Retten viser her særlig til at sakens kjenre sr u til å knytte seg til utgiftsfordeling ved eteventuelt felles tiltak i grøften.Etter rettsns rrndering er det hensiktsmessig å legge ned etstørre overvannsrør når det først grar-es gnøfr og pigges i selleren hos saksøkte.
Forutsetningen må selvsagt være at sakseftte W", *rrt ostnadeneved at det legges ned etrør med større dimensjon, det vit blant si oeilbmlegget for kjøp avstØrre rcr ogeventuellemerutgifter som flølger dersom det må gralts dypere.

Saksøkers anførsel om at saksøkte må dekkc halvparten av kostnadene fremstår urimeligesett opp mot nynen saksøkte har av tiltaket qI har ikke noe rettslig grunnlag. Realiteten erat det er saksøker som har fatt et kommunalt palegg med tvangsmulkt mot seg og som harsærskilt interesse av å gjenno mføretiltaket sa raskt som mulig.

Retten pålegger etter dette saksøkte til å m€dlirke til at stikkledningen biir skiftet, mot athan kan legge ned et større overvannsrør uten at dette påfører saksøker merkostnad.er.Medvirkningen innebærer å gi tilgang på alle arealer som er nødvendig for å giennomføretiltaket.

Forutsetningen for saksøktes medvirkning må være at saksøker varsler om arbeidet irimelig tid, og at det dokumenteres at arbeidme uføres av en entreprerør med denødvendige tillatelser for tiltaket og som kan ufføre oppdraget på en faglig forsvarlig måte.
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Kray om erstatning og betaling d\ i*, angsinulkr _ r.ai.i*.rker: beqjæring punkt 4 og 5:

Braathen Eiendom AS har krer i :: : ::cke & Cc : :-:.:_ss3 _i.:p -{S betaler erstatning
for tap som er påført ved at arbei.j::. -.; ulovli-s j -.:r :,: . lere er utsilter til ulike
entreprenØrer.

Videre har Braathen Eiendom AS kcrd at Bjercke lE Co Eiendomsseiskap AS dekker den
pfiøpte tvangsmulkten på kr 500 Offiog til å betåle de manedlige tvangsmulktene på kr 50
000 som påiøper hver måned fremf, mtkledningener skiftet.

Etter tvisteloven § 34-2 kan midlemirfg forføyning ranligvis bare besluttes dersom både
kravet det begjæres forføyning for og en sikringsgrunn er sannsynliggjort.

Retten anser det unødvendig å ta ffidpunkt til om saksøkeren har et slikt krav rnot
saksøkte som påstått, for retten kan -{er enhver omstendighet ikke se at d.et i begjæringen
eller under rettsmøtet, er bevismessigdekning for at det foreligger sikringsgrunn etter
tvisteloven § 34-1- Saksøker må således anlegge ordinær sak dersom man mener å ha slike
erstatningskrav mot saksøkte som an&rt-

Saksøker har lagt ned påstand om satsomkostninger, men har ikke frtt medhold fultt ut
eller i det vesentligste. Saksøkte har fte lagt ned påstand om saksomkosnringer. Saken er
dels vunnet dels tapt for saksøker. Deter gitt medhold i begiæringen om midlertidig
forfuyning, men på slike vilkår sorn sdtsøkte trite tiden har samt_vkket til- Etter resuløtet
tilkjennes det således ikke saksomkominger

8- 17-103972'tvl-RtNG
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RINGERIKE KOMMUNE 
Utbygging 

 

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

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Braathen Eiendom AS  

Postboks 2 

 

3502 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/5974-12 38150/16 L81 &01  14.10.2016 

 

Utskifting av stikkledning - gnr/bnr 318/374 Stabells gate 1 

 

Vi viser til deres e-post av 25.09.2016, samt vårt brev av 16.09.2016. 

Vedlagt ligger en kostnadsoversikt som viser kostnadene for de forskjellige alternativene for 

ledninger til Stabells gate 1 og Fossveien 3. 

 

Kostnadsoversikten viser følgende alternativer: 

 Alt. 1. – Kun overvannsledning for Fossveien 3. 

 Alt. 2.1 – Kun spillvannsledning for Stabells gate 1via kjellergulv i Fossveien 3. 

 Alt. 2.2 – Kun spillvannsledning for Stabells gate 1ved utblokking av eksisterende 

ledning. 

 Alt. 3 – Felles løsning med overvann, spillvann og trekkerør via kjeller i Fossveien 3. 

 

Det presiseres at følgende forutsetninger gjelder: 

 Alt. 2.1 og 2.2 løser ikke overvannsproblematikk for Stabells gate 1, og man får ikke 

med trekkerør. 

 Alt. 2.2 forutsetter at eksisterende rør ligger i løsmasser og at det er mulig å få gjennom 

trekkestenger i røret. Dette får man ikke sjekket før man graver opp på begge sider av 

Fossveien 3. 

 Ved valg av alt. 3 kan utblokking av eksisterende rør med større dimensjon være et 

alternativ, dersom eksisterende rør ligger i løsmasser. Hvis dette er mulig, vil dette 

trolig gi en lavere kostnad. 

 Det er innhentet pris på boring, men dette alternativet er ikke tatt med da pris overstiger 

kostnad ved å gå i kjellergulv. Det er heller ikke anbefalt å bore mht. risiko for skader 

på bygg. 

 

På grunn av forestående inntransportering av betongelementer og montasjearbeider på 

Brutorget må arbeider i Fossveien være utført før uke 44, dersom stikkledningene skal legges i 

2016. Vi trenger derfor en tilbakemelding på hva dere ønsker å gå for så raskt som mulig, men 

senest i uke 42. Alternativt må arbeidene utføres våren 2017. 

 



2 

Vi vil presisere at dere står fritt til å innhente priser fra andre. Stikkledningsarbeider i Fossveien 

må utføres våren 2017 før Fossveien blir reetablert med asfalt og kantstein, dersom dere velger 

å benytte noen andre til å utføre arbeidene. 

 

 

Med hilsen 

 

Svein Morten Lillevik Westgård 

Ingeniør 

svein.morten.westgard@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Kostnadsoversikt 

Tegning 

 

 



Tilbud Tronrud Anlegg 14.10.2016 Fossveien 3 og Stabellsgate 1

KOSTNADSDELING Alternativ 1: Egen OV-ledning
gjennom kjeller vegg (Bjerke)

Antall Enhets-
pris

Totalt fells Bjerke
andel

Braathen
andel

MERKNAD

Komplett grøft C-D 15 m 3105 46 575 46 575 -
Gjennomføringer bygningsmessig gjennom kjellervegger 1 RS 10443 10 443 10 443 - Rimeligere å legge overvannsledning gjennom vegg istedenfor

under kjellergulv.
Ø200 overvannsledning C-D + C-B 25 m 617 15 425 15 425 -
Reetablering Fossveien 25 m² 740 18 500 18 500 - Gjelder ikke reetablering i bakgård. Her ønsker Bjerke en pris

for oppgradering av hele bakgården.
Overvannskum i bakgård 1 stk 26000 26 000 26 000 -

116 943 116 943 - Dette er det Bjerke må etablere for egen del.
Alternativ 1 gjelder arbeider som må gjøres i forbindelse med
overvann til Fossveien 3.

KOSTNADSDELING Alternativ 2.1: Egen SP-ledning
mellom A-B-C-D i opprinnelig trase (Braathen)

Totalt fells Bjerke
andel

Braathen
andel

MERKNAD

Trase C-D: komplett grøft 15 m 3105 46 575 - 46 575
Trase C-D: Ø160mm spillvannsledning 15 m 325 4 875 - 4 875
Tilknytning eksist. ledning pkt. D (Ø160SP) 1 RS 5000 5 000 - 5 000
Reetablering Fossveien 60 m² 740 44 400 - 44 400
TOTALT TRASE C-D: 100 850 - 100 850
Trase B-C: Bygningsmessig arbeider, oppskjæring gulv, i
Fossveien 3.

1 RS 237000 237 000 - 237 000 Jfr. egen beskrivelse av nevnte arbeider. Boring under kjeller
er kostnadsberegnet til 580.ooo kr og anses ikke som et
rimeligere alternativ.

Håndgraving av grøft 1 RS 37000 37 000 - 37 000
Reetablering av kjeller 1 RS 96000 96 000 - 96 000
Trase B-C: 160 mm spillvannsledning 10 m 325 3 250 - 3 250
TOTALT TRASE B-C: 373 250 - 373 250
Trase A-B: Komplett grøft 16 m 3105 49 680 - 49 680
Trase A-B: Ø160mm spillvannsledning 16 m 325 5 200 - 5 200
Reetablering i bakgård 100 m² 590 59 000 - 59 000 Gjelder kun berørt grøftetrase
Tømming septik og fjerning av tanker 1 RS 21000 21 000 - 21 000
Etablering stakekum 1 RS 22000 22 000 - 22 000
Etablering fettavskiller 1 RS 88000 88 000 - 88 000
TOTALT TRASE A-B: 244 880 - 244 880
TOTALT TRASE A-B-C-D (ekskl. mva) 718 980 - 718 980
Ved dette alternativet etableres ledning der den ligger i dag.
Det tas ikke med ekstra overvannsledning og trekkerør.
Overvannsproblematikk for Stabellsgate 1 er ikke løst.
KOSTNADSDELING Alternativ 2.2: Med utblokking: Egen
SP-ledning mellom A-B-C-D i opprinnelig trase
(Braathen)

Totalt fells Bjerke
andel

Braathen
andel

MERKNAD I dette tilbud er det ikke med overvann. Må
løses på annen måte. Vi har ikke tatt høyde for et
eventuelt erstatningskrav for ulemper fra Bjerke.

Tilknytning eksist. ledning pkt. D (Ø160SP) 1 RS 5000 5 000 - 5 000
Reetablering Fossveien 60 m² 740 44 400 - 44 400
TOTALT TRASE C-D: 49 400 - 49 400
Rigg Utblokking 1 15600 15 600 - 15 600
Graving av trekkegrop 2 stk 48939 97 878 - 97 878 Eventuell spunting er ikke medtatt
Utblokking rør 25 m 2861,5 71 538 - 71 538 Det forutsetter at at røret ligger i løsmasser, og ikke er

innstøpt, eller ligger i trang fjellgrøft.
Vi er også avhengige av å få inn trekkstenger, dvs at det må
være forbindelse gjennom eksisterende rør.

TV-kjøring før og etter 2 stk 25000 50 000 - 50 000 Må utføres for eventuelt å kunne velge denne løsning
TOTALT TRASE B-C: 235 016 - 235 016
Trase A-B: Komplett grøft 17 m 3105 52 785 - 52 785
Trase A-B: Ø160mm spillvannsledning 17 m 325 5 525 - 5 525
Reetablering i bakgård 100 m² 590 59 000 - 59 000 Gjelder kun berørt grøftetrase
Tømming septik og fjerning av tanker 1 RS 40600 40 600 - 40 600
Etablering stakekum 1 RS 22000 22 000 - 22 000
Etablering fettavskiller 1 RS 88000 88 000 - 88 000
TOTALT TRASE A-B: 267 910 - 267 910
TOTALT TRASE A-B-C-D (ekskl. mva) 552 326 - 552 326
Merknad alternativ 2: Alternativet gjelder kun arbeider for å
sanere eksisterende spillvannsledning fra Stabells gate 1.
Kostnader inkluderer ikke ekstra overvannsledning . eller
trekkerør. Alternativ 2.2 forutsetter at røret ligger i løsmasser,
ikke er innstøpt eller ligger i trang fjellgrøft.

KOSTNADSDELING Alternativ 3: Felles samarbeid om
trase med også trekkerør og OV til Braathen

Totalt fells Bjerke
andel

Braathen
andel

MERKNAD

Trase C-D: komplett grøft 15 m 3105 46 575 23 288 23 288 3 ledninger i grøft
Trase C-D: Ø160mm spillvannsledning 15 m 325 4 875 - 4 875
Trase C-D: Ø250mm overvannsledning 15 m 508 7 620 3 810 3 810
Trase C-D: Ø40mm trekkerør 15 m 50 750 - 750
Tilknytning eksist. ledning pkt. D (Ø160SP) 1 RS 5000 5 000 - 5 000
Tilknytning eksist. ledning pkt. D (Ø250SP) 1 RS 7000 7 000 3 500 3 500
Reetablering Fossveien 60 m² 740 44 400 22 200 22 200
TOTALT TRASE C-D: 116 220 52 798 63 423
Trase B-C: Bygningsmessig arbeider, oppskjæring gulv mm i
Fossveien 3. Reetablering(se spesifikasjon i alt.2)

1 RS 370000 370 000 37 000 333 000 Fordeling er foretatt slik at Bjerke ikke får noen dyrere løsning
enn å gå gjennom veggene i kjeller.

Trase B-C: 160 mm spillvannsledning 10 m 325 3 250 - 3 250
Trase B-C: 250 mm overvannsledning 10 m 508 5 080 2 540 2 540
Trase B-C: 40 mm trekkerør 10 m 50 500 - 500
Overvannskum i pkt B 1 RS 26000 26 000 13 000 13 000
TOTALT TRASE B-C: 404 830 52 540 352 290
Trase A-B: Komplett grøft 16 m 3105 49 680 - 49 680 3 ledninger i grøft
Trase A-B: Ø160mm spillvannsledning 16 m 325 5 200 - 5 200
Trase A-B: Ø200mm overvannsledning 16 m 508 8 128 - 8 128
Trase A-B: Ø40mm trekkerør 16 m 92 1 472 - 1 472
Tømming septik og fjerning av tanker 1 RS 24000 24 000 - 24 000
Etablering stakekum 1 RS 22000 22 000 - 22 000
Etablering fettavskiller 1 RS 88000 88 000 - 88 000
Reetablering i bakgård 75 m² 590 44 250 - 44 250 Gjelder kun berørt grøftetrase
TOTALT TRASE A-B: 242 730 - 242 730

- -
763 780 105 338 658 443

Merknad alternativ 3: Dette alternativet løser både avløp samt
overvannsproblematikk for Stabellsgate 1 samt
overvannsproblematikken for Fossveien 3. Ved oppgraving
kan en vurdere om eksisterende spillvann ligger i løsmasser.
Dersom dette er tilfelle så kan eksisterende lednings blokkes ut
med en større rørdimensjon. Forutsetter at det ikke er fjell i
grøften. Sannsynligheten for at det er fjellgrøft er stor basert
på erfaringer fra Fossveien.













 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5576-20   Arkiv: GNR 318/374  

 

 

Klage - Vedtak om tvangsmulkt Gnr/bnr 318/374 - Stabells gate 1 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen viser til kommunens vedtak om tvangsmulkt (31.5.17), til klagen fra Braathen 

eiendom (18.6.17), brev fra Braathen datert 29.6.17 og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger som tilsier at 

vedtaket om tvangsmulkt bør endres.  

2. Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak om tvangsmulkt fra 31.5.17 

opprettholdes. Eier av stikkledning må betale påløpt tvangsmulkt og fremtidig løpende 

tvangsmulkt ihht vedtaket inntil pålegget blir oppfylt. 

3. Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf forvaltningsloven § 49, 1.ledd. 

4. Saken sendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

  

Utskrift sendes: 

- Marianne Fic Braathen v/Braathen Eiendom AS 

- Anders Bjerke, v/Bjerke & co. Eiendomsselskap AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Ringerike kommune Utbygging v/Svein Morten Lillevik Westgård 

- Ringerike kommune, Kommunelegen v/fagansvarlig miljørettet helsevern Unni Suther 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune ga i vedtak av 14.12.16 pålegg til Braathen Eiendom AS, som eier gnr/bnr 

318/374 (Stabells gate 1), om å utbedre avløpet etter kloakklekkasje i oktober 2016. Vedtaket 

ble påklagd av Marianne Fic Braathen, på vegne av Braathen Eiendom AS. Verken 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) eller Fylkesmannen tok klagen til følge. 

Rådmannen vedtok i brev av 31.5.17 tvangsmulkt (engangsmulkt på kr 500 000,- fra og med 

1.7.17 og månedsmulkter på kr 50 000,- for hver påfølgende måned pålegget ikke er oppfylt). 

Opprinnelig varslet frist for retting var 15.3.2017, og i skrivende stund er avløpet ennå ikke 

reparert.  

Hovedpoengene i klagen er at eier ønsker å få kloakkledningen reparert, men at hun hindres på 

grunn av ytre forhold, det vil si utfordringer med å få tak i gravefirma og privatrettslig uenighet 

med naboen om å få rehabilitert ledningen gjennom hans kjeller.  



- 

Rådmannen mener ledningen må repareres snarest, særlig på grunn av opplysninger fra 

Ringerike Septikservice om at den er i enda dårligere forfatning nå enn i 2016. Rådmannen har 

forståelse for at oppdraget er komplisert, og har vært imøtekommende med å stille seg 

disponibel til å ha møter og veilede. Kommunen har også utsatt fristen for pålegget flere 

ganger.  Rådmannen anser det som miljø- og helsemessig uforsvarlig at kloakken fortsetter å 

lekke ut til grunnen, spesielt på grunn av risiko for smittefare (spredning av bakterier, virus og 

parasitter i kloakken) og forekomst av skadedyr i bysentrum. Rådmannen mener derfor, i likhet 

med Fylkesmannens vurdering av klagesaken på vedtak om pålegg, at forholdet er for alvorlig 

til at kommunen kan avvente en løsning på en privatrettslig konflikt. Rådmannen mener også at 

i all den tid eier har visst om det dårlige kloakkforholdet, også etter at hun i vinter fikk vite at 

tilbudet fra Tronrud ikke lenger var gyldig (slutten av mars 2017), så burde det vært mulig å få 

tak i et gravefirma og å sørge for en tilfredsstillende løsning på den privatrettslige konflikten. 

Det er derfor nødvendig at vedtak om tvangsmulkt opprettholdes.  

 

Innledning / bakgrunn 

På bakgrunn av kloakklekkasje i Stabells gate i oktober 2016, fikk eier av eiendommen, 

Braathen eiendom AS, pålegg av kommunen om å utbedre privat stikkledning for avløp 

(vedtak av 14.12.16). Vedtaket ble påklagd av Marianne Fic Braathen, på vegne av Braathen 

Eiendom. Klagen ble behandlet i HMA 6.2.17 (sak 9/17) hvor rådmannens forslag til vedtak 

om å ikke gi klager medhold, ble enstemmig vedtatt. Saken ble endelig avgjort av 

Fylkesmannen, som heller ikke tok klagen til følge (vedtak av 25.4.17).   

 

Etter at fristen for pålegget, 20.4.17, hadde gått ut, fattet kommunen vedtak om tvangsmulkt 

(31.5.17). Vedtaket ble påklaget av Marianne Fic Braathen (brev av 18.6.2017), som i tillegg 

har sendt enda et brev (29.6.17) med orintering om fremdriften.  

I forkant av at vedtak om tvangsmulkt ble fattet, har rådmannen gjennom dialog med Ringerike 

septikservice fått informasjon om at tilstanden på avløpsrøret har blitt ytterligere forverret 

siden videoinspeksjonen i 2016, noe som fører til at avløpsvann renner helt eller delvis ut i 

grunnen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedinnholdet i klagen fra Marianne Fic Braathen (brev av 18.6.17) er at hun er interessert i 

å rehablitere avløpet, men at hun forhindres av ytre forhold som hun skriver at hun ikke har 

herredømme over, det vil si at hun ikke får tak gravefirma som kan gjøre jobben innen fristen. 

Hun skriver at hun har kontaktet nærmere 100 gravefirmaer, også i distriktene rundt Ringerike, 

men at det på grunn av travle tider er vanskelig å få noen til å ta jobben.  

Videre skriver hun at hun i 2016 ønsket å godta det opprinnelige tilbudet fra Tronrud eiendom 

om å utbedre avløpet, men at hun ikke fikk tak i kommunens prosjektleder på telefon.  

Avslutningsvis i klagebrevet skriver hun hvorfor hun ikke ønsker å pumpe avløpet opp til 

Stabells gate, en løsning som kommunen flere ganger har anbefalt å vurdere. Hun begrunner 

dette med at det vil innebære stor fare for kloakkoversvømmelse hvis strømtilførselen til 

pumpene skulle svikte, og at det vil være fare for komplikasjoner ved lave temperaturer.  

 

Marianne Fic Braathen har også sendt et nytt brev til kommunen i etterkant av klagen. Brevet 

er datert 29.6.17, det vil si etter at klagefristen er gått ut. Innholdet i brevet legges likevel frem 

her, for å sørge for at saken blir så godt som mulig opplyst. Etter hennes ønske legger vi også 

ved vedleggene til brevet, som går mer i dybden på hva som har skjedd i saken.  

 



- 

I brevet starter hun med å argumentere for hvorfor hun mener tvangsmulkt ikke er egnet som 

virkemiddel i denne saken. Hun viser til Miljødirektoratets veileder «Bruk av tvangsmulkt (TA 

2758)» fra 2011 pkt 4.2 hvor det står: «Dersom det er tvil om det i det hele tatt er mulig å 

overhold plikten, for eksempel på grunn av mangelfull teknologi eller andre forhold utenfor 

den ansvarliges herredømme, bør ikke tvangsmulkt anvendes». Hun mener at det i denne 

saken er andre forhold utenfor hennes herredømme som gjør at hun ikke får oppfylt kravet. 

Hun viser også til pkt 1.1. i veilederen hvor det står at «Formålet med tvangsmulkten er at den 

ansvarlige for den ulovlige tilstanden skal få en økonomisk motivasjon for å etterleve de 

kravene som er fastsatt.» og pkt 4.3 om at «Tvangsmulkt bør brukes når det etter 

forurensningsmyndighetens skjønn er viktig og nødvendig å bruke et ekstra pressmiddel for å 

få gjennomført de kravene som er brutt eller som et forebyggende tiltak mot framtidige 

overtredelser». Hun skriver at hun ikke trenger økonomisk motivasjon eller et ekstra 

pressmiddel, siden hun selv har interesse av å reparere forholdet og skriver at hun gjør det som 

står i sin makt for å få arbeidet utført. Hun skriver også at tvangsmulktens størrelse er et helt 

uforståelig stort beløp, at det ikke er tatt noe hensyn til den økonomiske situasjonen i Braathen 

Eiendom og at det eliminerer enhver mulighet for å kunne skifte ut avløpsledningen da det ikke 

er økonomi til å betale begge deler. Etter hennes vurdering har ikke Ringerike kommune hatt 

hjemmel i forurensningsloven § 73 til å fastsette tvangsmulkt når man legger til grunn 

anvisningen vist i veilederen til Miljødirektoratet. 

 

Videre ber hun om at klagen gis utsettende virkning. Hun viser til punktet i veilederen hvor det 

står: «Hvis det er fastsatt tvangsmulkt til det opprinnelige forvaltningsvedtaket og dette 

påklages, bør ikke tvangsmulkten iverksettes/innkreves før klagen er endelig avgjort.» 

 

I brevet skriver Marianne Fic Braaten også om den siste utviklingen i saken etter at klagebrevet 

ble sendt inn til kommunen. I slutten av juni hadde hun endelig fått et gravefirma, 

Microtrenching AS, til å utføre jobben. Hun skriver at hun 12.6.17 hadde fått en muntlig 

tillatelse fra Bjerke til å utføre nødvendige arbeider på hans eiendom for å få oppfylt pålegget. 

19.6.2017 inngikk hun avtale med gravefirmaeet Microtrenching AS om utførelse av 

oppdraget. Da de skulle starte arbeidet 26.6.17 skriver hun at Bjerke likevel kom og stanset 

graverne på hans eiendom. Dette resulterte i at gravefirmaet trakk seg fra jobben. Braathen har 

sendt inn dokumentasjon på at hun har gått til retten for å få kreve at ledningen kan gå over 

hans eiendom.  

 

Til sist ber hun om at fristen forlenges til 31.10.2017 slik at hun kan få anledning til å bli enig 

med naboen og få tak i et gravefirrma som kan ta jobben.  
 

Juridiske forhold  

Vedtak om pålegg er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 7, 4.ledd, § 22, 1. og 2.ledd og 

§ 26, 5.ledd. Vedtak om tvangsmulkt er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 73. 

Tilfellet er også å anse som brudd på folkehelselovens bestemmelser.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Klage på vedtak om pålegg om utbedring av avløpet ble behandlet av HMA 6.2.17 (saksnr 

9/17) og endelig behandlet av fylkesmannen 25.4.2017. 

Fylkesmannens vedtok å ikke ta klagen til følge.  

 

Økonomiske forhold 



- 

I vedtak om tvangsmulkt er det fastsatt en engangsmulkt som er satt er til kr 500 000,- dersom 

pålegget ikke ble oppfylt innen 1.7.2017. Deretter påløper det en løpende tvangsmulkt på kr 

50 000,- per måned som går inntil kommunen får dokumentasjon på at avløpet er reparert. 

Rådmannen erkjenner at det er høyt beløp, men mener det er satt riktig ut fra de store 

konsekvensene for helse og miljø i sentrumsområdet som avløpet i dagens tilstand kan 

medføre, og ut fra det det koster å få reparert avløpet. 

 

Rådmannens vurdering  

Grunnlag for tvangsmulkt og størrelse på tvangsmulkten: 

Rådmannens vurdering er at det er kritisk at en avløpsledning i et tettbebygd sentrumsområde 

ikke er tett. Dette kan gi betydelig negative konsekvenser for helse og miljø i byen, spesielt 

knyttet til smittefare (spredning av bakterier, virus og parasitter) og forekomst av skadedyr. 

Siste informasjon fra Ringerike septikservice, basert på inspeksjon 8.5.17, viser at 

ledningstilstanden er ytterligere forverret siden 2016.  Eier har ansvar for sin stikkledning for 

avløpet, og dette innebærer blant annet å sørge for at stikkledningen er hel og intakt / ikke 

lekker og ikke medfører fare for forurensning. Det er også ledningseiers ansvar å sørge for 

nødvendige privatrettslige avtaler og lignende knyttet til rettighter til utbedring av ledningen.  

 

Forurensningsmyndigheten har plikt til å følge opp pålegg som ikke blir fulgt, og har dermed 

tatt i bruk tvangsmulkt som virkemiddel. I HMAs vedtak i sak 9/17 ble det vedtatt at 

rådmannen ble delegert myndighet for å varsle og å fatte vedtak om tvangsmulkt. Hensikten 

med å gi tvangsmulkt, er ikke å straffe, men et virkemiddel for å sørge for at anleggseier får 

incentiv til å oppfylle pålegget istedenfor å betale tvangsmulkten. I følge veilederen til 

Miljødirektoratet om tvangsmulkt, står det at beløpet ikke må settes urimelig høyt i forhold til 

tiltakets kostand og i forhold til viktigheten av at tiltaket blir gjennomført. Rådmannen har tatt 

utgangspunktet i veilederen for fastsettelse av beløp. Rådmannen er klar over at kr 500 000,-, 

er et høyt beløp, men beløpet må være så stort at det eliminerer de fordeler som den ansvarlige 

kan ha av en overtredelse (det vil si «kjøpe seg fri»).  Det ble anslått av Tronrud anlegg at 

kostnaden for å utbedre avløpet lå i størrelsesorden kr 800 000,- kroner, altså høyere enn beløp 

for tvangsmulkten.  

 

Klager ber om utsatt frist i saken og viser til at det bør være lang nok frist for å oppfylle 

pålegget:  

Til klagers punkt om at det bør gis lang nok frist for at at oppfyllelse av kravet slik at det 

objektivt sett lar seg gjøre å overholde den, mener rådmannen at anleggseier har hatt 

tilstrekkelig med tid på seg til å sørge å utbedre avløpet. Ut fra saksopplysninger har eier visst 

om forholdet minst siden januar 2016. Rådmannen viser også til at eier har fått utsatt frist flere 

ganger. Den første fristen som ble varslet, var tre måneder fra vedtaksdato, det vil si 14.3.17. 

Rådmannen kunne samtidig som å varsle pålegg, ha varslet vedtak om tvangsmulkt. Da kunne 

tvangsmulkten blitt gitt allerede fra 14.3.17. Rådmannen viser også til at Fylkesmannen i 

forrige klagesak mente at opprinnelig frist (tre måneder) burde være tilstrekkelig for å få 

jobben gjort. De nye opplysninger fra Ringerike Septikservice om forverret tilstand på 

avløpsrøret taler også for at hun ikke bør få utsatt frist.  

 

Utfordring med å få tak i gravefirmaer:  

Utfordringer med å få tak i gravefirma, må anses å ha nær sammenheng med tiltakets 

kompleksitet (bl.a. pigging av kjeller hos naboen). Dersom klageren hadde fulgt kommunens 

råd om å heller vurdere muligheten for å pumpe avløpet opp til Stabells gate, antar rådmannen 

at  prosjektet ville vært gjennomført mye raskere, og problemer med naboen ville ikke vært et 
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tema. Bekymring knyttet til komplikasjoner ved strømstans og kulde anses av rådmannen til å 

ikke være relevant. Ved strømstans vil det ikke være mulig å pumpe avløpet, men det vil ikke 

føre til oversvømmelse, for avløpet renner ikke tilbake. Det vil uansett være en tank som 

avløpet går til før det pumpes videre. Dette vil fungere som en buffer ved evt strømstans. Det 

understrekes at pumping av avløp er en vanlig løsning, selv om det naturligvis er vanligere med 

selvfall.  

 

Braathens ønske om å godta tidligere tilbud fra Tronrud: 

Dette forholdet har vi kommentert tidligere, blant annet i forrige saksframlegg. Kommunen har 

som kjent ikke noe plikt til å gi klageren tilbud, men var serviceorientert og videreformidlet 

tilbud fra Tronrud. Rådmannen viser for øvrig til det forrige saksfremlegget for rådmannens 

vurdering av dette forholdet. Nytt i saken er at kommunen stilte seg i vår disponibelt til å være 

med på møte med Braathen sammen med Tronrud for å se på en mulig løsning, se e-post fra 

Svein Morten L. Westgaard 24.3.17. 

 

Om utsettende virkning av tvangsmulkten: 

Marianne Fic Braathen har bedt om utsettende virkning på vedtaket inntil klagen er behandlet. 

Etter forvaltningsloven har kommunen plikt til å vurdere utsettende virkning. På grunn av 

ferietider og saksbehandlingstid både hos kommunen og Fylkesmannen på det tidspunket da 

klagen kom inn (medio juni), antok rådmannen at klagen ikke ville kunne være endelig avgjort 

før senhøsten 2017. Rådmannen vurderte da at saken var så alvorlig at tvangsmulkten ikke 

kunne utsettes i påvente av klagesakens behandling av HMA og Fylkesmannen. 

 

Når det gjelder klagers punkt hvor hun refererer til Miljødirektoratets veileder om at at 

tvangsmulkten ikke bør kreves inn før klagesaken er avgjort, refererer veilederen til klagesaken 

på det opprinnelige vedtaket, det vil si vedtak om pålegg, ikke vedtak om tvangsmulkt. 

Klagesaken om vedtak om pålegg er endelig avgjort av Fylkesmannen, så rådmannen kan ikke 

se at dette punktet i klagen er relevant.  

 

 

Konklusjon:  

Rådmannen mener det er bekymringsfullt at den dårlige tilstanden på avløpet har vedvart over 

lang tid og er blitt ytterligere forverret siden sist saken var oppe til politisk behandling. 

Rådmannen viser til at kommunen har vist forståelse for at oppdraget er komplisert og har vært 

imøtekommende med å stille seg disponibel til å ha møter og veilede, i tillegg til å gi utsatt frist 

flere ganger. Det anses ikke lenger som forsvarlig at kloakken fortsetter å lekke ut til grunnen, 

med alle helse- og miljømessige konsekvenser dette kan få i et tettbebygd byområde. 

Rådmannen mener derfor, i likhet med Fylkesmannens vurdering i behandlingen av den forrige 

klagen, at forholdet er for alvorlig til at en privatrettslig konflikt skal stå i veien for at forholdet 

blir rettet. Det anses derfor nødvendig at vedtak om tvangsmulkt opprettholdes.  

 

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Saksprotokoll fra HMA-møte 6.2.2017 (sak 9/17) 

2. Fylkesmannens vedtak (25.4.17)  

3. Kommunens vedtak om tvangsmulkt (31.5.17) 



- 

2. Klage fra Braathen eiendom (18.06.17) 

3. Brev fra Braathen eiendom vedr framdrift (29.06.2017)  

4. vedlegg til brev fra Braathen eiendom 29.6.17 

5. E-post fra Ringerike septikservice 

6. E-post fra Svein Morten Westgaard 24.3.2017 

7. Saksframlegg, arkivsaksnr 16/5576-5  (16.1.2016) 

 
 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2920-8   Arkiv: Q20  

 

 

Sykkelparkering Hønefoss sentrum - til orientering  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Informasjon om etablering av sykkelparkering i Hønefoss tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Finansiert med tilskuddsmidler og kommunal egenandel settes det i løpet av våren/ sommeren 

opp sykkelparkering med overdekning på Søndre torg, ved bussterminalen og på Brutorget. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det er et lavt antall sykkelparkeringsplasser i Hønefoss sentrum og eksisterende 

sykkelparkeringsanelgg har i mange tilfeller dårlig standard (Situasjon sykkel, s 24).  

 

Ringerike kommune fikk i 2017 tilsagn fra Statens vegvesen på sin søknad om 500 000 kr. til 

etablering av sykkelparkering i Hønefoss gjennom tilskuddsordning for økt sykling. Samlet sum 

til tiltaket er 1 million, siden det kreves en egenandel på 50 % fra kommunen. Egenandelen tas 

fra de midler som er satt av i kommuenns budsjett til sykkelsatsing.  

 

Gjennom denne tilskuddsordningen kan søkes tilskudd til både gang- og sykkelanlegg og andre 

infrastrukturtiltak som sykkelparkering, skilting og merking. Tiltakene det søkes midler til skal 

være realistiske å gjennomføre i tildelingsåret. 

 

Beskrivelse av saken 

Det ble søkt om midler til etablering av sykkelparkering med overdekning til tre steder i 

Hønefoss sentrum. De tre stedene er Søndre torg, bussterminalen og Brutorget. Tiltaket ble 

nabovarslet og søknad sendtes inn til byggesak. Søknad ble vedtatt i delegasjonssak 549/17. 

Det ble sendt ut forespørsel om tilbud og pris til flere leverandører.  

 

Anleggene er kjøpt inn og skal monteres vår/sommer 2018.  
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På bussterminalen etableres et anlegg av samme type som det eksisterende. Det skal plasseres 

på kommunens eiendom 318/469, mellom kommunal parkering og Stangs gate, og skal ha 

plass til ca. 20 sykler. Se vedlegg 2. 

 

På Søndre torg skal sykkelparkeringen plasseres i sørøstre delen av torget, intill lekeplassen. Se 

vedlegg 5. Den skal ha plass til ca. 10 sykler. 

 

For å få en god plassering og en utformimg som passet til det nye uteområdet på Brutorget 

inngikk kommunen en avtale med Tronrud Eiendom AS. Kommunen har kjøpt 5 sykkelstativer 

som Tronrud Eiendom AS har forpliktet seg til å montere. Tronrud Eiendom AS bekoster 

grunnarbeid, fundamentering, montering, samt drift og vedlikehold. Stativene skal monteres 

under tak, har plass til ca. 10 sykler og settes opp i forbindelse med at det omkringliggende 

utearealet på Brutorget opparbeides. Sykkelparkeringen skal være tilgjengelig for allmenheten. 

Se vedlegg 8 for avtale og plassering.  

 

Økonomiske forhold 

Tiltaket finansieres med tilskuddsmidler på 500 000 kr., samt en kommunal egenandel på 

500 000 kr. Den kommunale egenandelen tas fra midler satt av i kommunens budsjett til 

sykkelsatsing.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler at informasjonen om etablering av sykeklparkering i Hønefoss sentrum tas 

til orientering.  

 

Vedlegg 

1. Søknad byggesak 

2. Følgebrev til søknad 

3. Nabovarsel 

4. Tilleggsdokumentasjon søknad 

5. Illustrasjon av justert plassering Søndre torg 

6. Vedtak  

7. Avtale med Tronrud Eiendom AS 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Søknad om tillatelse tiltiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) $ 20-4 og SAK kap. 3
Opplysninger g¡tt ¡ søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i

I VTOT-I"',¿\ I -T N

1 :ì $[PT Ztr i7 l l ¡ 1 ¡
DIPIfIORÀIEI

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? H r" ffi f.fei

Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? [El ," fE Jì ruei

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. pbl S 21-7 tredje ledd

Nabovarsling, jf. pbl 21 -3, skal være giennomført før søknaden sendes kommunen. (Bfankett 51 54, 5 l 55, 5 1 56).

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? l EIl ," lEIl r.rei

Hvis ne¡ på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen

Skal tiltaket prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10,
i henhold l¡l overgangsbestemmelsen I TE K1 7 S 17-2? E r" lfllr.rei

Søknaden glelder

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr. I Festenr I Seksjonsnr.

3-- . Æl c, t Vfvrî
Bygn¡ngsnl I Bolignr I Kommune

Adresse 0 Postnr. I Poststed

Tlltakets art

M¡ndre l¡ltak lil bebygd eiendom, pbl S 20-4 og SAK kap.3

Tilbygg < 50 m'z I EI rritttiggenoe bygning (ikke boligformål) < 70 m2 ffll Smur.t t"re (sAKlo S 3-1 d)

Driftsbygning ilandbruket med samlet bruksareal (BR A) mindre enn 1000 m'?, jf. pbl S 20-4 bokstav b) og SAK10 g 3-2

Midlertidig bygning/konstruksionianlegg (som ikke skal plasseres for lengre t¡dsrom enn 2 år)

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

Riving av tiltak som nevnt i SAK10 S 3-1

l-î Opprett¡ng/endring
I JJ av matrikkelenhet

Elnnnet:

Grunn-
eiendom

Anleggs- H Festegrunn
over 1 0 år [f[ Arealoveløringe¡endom

I Beskriv
Planlagtbruk/formål 3sykkelparkeringermedoverdekning

Arealdlsponerlng

Planstatus
mv.

Setl kryss lor gieldende plan

E nreatOet av kommunepla" E Reguleringsplan [Eì Beuyggetsesptan

Navn på plan

Hønefoss sentrum

Areal
BYA eks¡sterende I BYA nylt SUm BYA BRA eksislerende I BRA nytl Sum BRA Tomteareal

Grad av
utnytting

eller kontakt kommunenVis beregn¡ng av grad av

Se følgebrev

E
E

^3orÌË
@Oa'oNt,i-i(o¡ \:-= l'- (Ð Ë P

-f: ^
\\ oë

oYf-E E
O - =òÈg

T

Plasserlng

Plassering
av tlltaket

Kan høyspent kraftlinie være i konflikt med tiltaket? E r" ffi frf"i

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Kan vann- og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? l EIl ," [Eil r.rei

Hvis ja, må avklaring med berørt rett¡ghetshaver være dokumentert

Avsland

M¡nste avsland til nabogrense

M¡nste avstand til annen bygning

Minste avstand til midten av vei

m

m

m Dette skal vises på s¡tuasjonsplanen
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Krav tll byggegrunn (pbl S 28-1)

Flom

(TEK17 S 7-2)

Skal byggverket plasseres ¡ flomutsatt
nr

Nei Hr.
Skred

Skal byggverket plasseres ¡ sktedutsatt område?
Vedlegg nr.

(rE K17 S 7-3) Nei Hr"
natur- Foreligger det vesentlig ulempe som lølge av nalur- og

nr.
og milløforhold
(pbl S 28-1)

Nei l EIl ," Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Tllknytning til veg og ledningsnett

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Riksveg/fylkesveg

Kommunal veg

Privat veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkiøringst¡llatelse g¡tt?

Er vegrett sikret ved t¡nglyst
ffir.rei

Nei

Ja

Ja

[Elr'r"i

ffi ru"i

G¡r t¡ltaket ny/endret
adkomst Er"

[Elr"

Adkomst

vegloven

ss 40-43
pbl $ 27-4

Overvann Takvann/overvann føres til: ffi Avløpssystem ffi feneng

Feltene "Vannforcyning' og "Avløp" skal kun fylles ut for driftsbygning i landbruket, midlertidige tiltak eller opprctt¡ng av matr¡kkelenhet.

Vann-
forsyning
pbl SS 27-1,
27-3

offentlig vannverk ll---l erivat vannverk*

Annen prlvat vannforsyning, innlagt vann*

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann*

'Beskriv

TOTUI SeI(ef UlKllyullflg ul allileil Pllvat leulllllg cllcl H r" ffi Neiuersom vannilllørser
annens foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning iforhold til tomta

Vedlegg nr.

o-

Offentlig avløpsanlegg

T¡lknytning i forhold t¡l tomta

Avløp
pbl $$ 27-2,
27-3

Skal det installeres vannklosett?

Forel¡gger utslippst¡llatelse?

Ja

Ja

H
E]

Nei

Nei

eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? ü-Jl -- II JJ '--'

Vedlçqq
lkke

relevanlGruppe Nr. fra - tilBeskrivelse av vedlegg

D¡spensasionssøknader/innvilget dispensasion

cKvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarertil
nabomerknader

DSituasionsplan/avkjøringsplan

ETegninger plan, sn¡tt, fasade (eksisterende)

ETegninger plan, snitt, fasade (ny)

IUttalelse/vedtak fra annen mynd¡ghet SAK10 S 6-2 og pbl $ 2'l-5

JRekvisisjon av oppmålingsforretning

o{vt^<-h ( < JAndre vedlegg

Erklærlng og underskrlft

Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg til å glennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

909201 7s
MobillelelonTelefon (daglid)

Teknisk forvaltning v/Morten Fagerås
Navn

I Postsled

Hønefoss
Postnr.

3502Postboks 123 Sentrum
Adresse

E-post

rnoft en. fageraas@rin gerike. komtnune. no

l oroL', , fiqercÌs
I Underskr¡fl Dalo

11 .9.t7

Eventuelt organlsasjonsnr

9401 00925
P'rorj¿ /(t6ø-vvuwu / 5lß L

',, 9 v,v tt ..I nt^ ¡ >r,rri t-.lt l<-.t u
Gjentas med blokkbokstaver

Morten Fagerås
, /
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FØlgebrev- Beskrivelse av til tak
Bakgrunn

Bakgrunn for tiltak er at Ringerike kommune i 2016 søkte statlige midler knyttet Sykkelbyavtalen. Det

ble søkt om midler til sykkelparkering med tak til tre steder i Hønefoss sentrum. Ringerike kommune

fikk søknaden innvilget og ble tildelt 500 000 kroner til tiltaket.

Generell beskrivelse og utvalgskriterier

Sykkelparkeringsanlegg som skal oppføres er planlagt med tak/overdekning. Anlegget skal være

utstyrt med stolpestativ til fastlåsing av sykkel. Stolpestativene må være utformet på en måte som

Eiør at sykkelramme og hjul enkelt kan låses fast. I utvelgelse av produkt/anlegg vil det bli lagt vekt
på utforming, design og funksjonalitet, samt kvalitet og garanti. Ovenstående kriterier vil vektlegges

sammen med pris.

Ringerike Ringerike kommune

Plassering av sykkelparkeringene og tilh6rende spesifikasjon

t. Brutorset/Samfunnshuset:

Tilgjengelig areal er 15x3 meter. Her skal parkeringen være tilgjengelig fra kun en side. Det ønskes et
stilfullt anlegg med glasstak. Det skal være plass til 10-15 sykler. Her er det mulig at plasseringen blir
noe annerledes og flyttes inn under et tak som vil stikke ut fra det nye bygget på Brutorget. Da vil

montering av overdekning ikke være nødvendig, kun montering av sykkelstativ.

2. Søndre torg:

Tílgjengelig areal er 6x5 meter. Anlegget skal være tilgjengelig fra to sider og ha glasstak. Det skal

være plass til ca. 1-0 sykler ianlegget. Farge skalvære RAL 601.2 mørkgrønn.

3. Bussterminalen:

Tilgjengelig areal er 8 (10)x 5 meter. Her skal parkeringen være tilgengelig fra begge sider. Ønsket
antall plasser er ca. 20. Det står et sykkelparkeringsanlegg i tilknytning til bussterminalen i dag og det
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Tiltak på eiendommer:
Tiltok nr. Gnr/brnr Adresse Kommune Eier/fester
1 3L8/427 Hønefoss bru

3510 Hønefoss
Ringerike Ringerike kommune

L 3t8/s23 Hønefoss bru

351-0 Hønefoss

Ringerike Ringerike kommune

L LO3s/t Brutorget Ringerike statens vegvesen (Det er en prosess

gående at samle alleiendom til en
på Brutorget og overf6re eiendom
LO35/t og378/523 til Tronrud.)

2 3r8/427 SØndre torg I-2
35L0 Hønefoss

Ringerike Ringerike kommune

3 3r8/46e Sta ngs

gate/Kvernberggata

3510 Hønefoss



ønskes lignende type anlegg som dette for å få et enhetlig uttrykk. Leverandør til det eksisterende

sykkelparkeringsanlegget er Norfax Public design og anlegget heter City 90 Piazza sykkelstall (se bilde

på side 8). Farge skalvære RAL 6012 mørk grønn.

Nabovarsel

Nabovarsel ble foretatt med rekommandert forsendelse og det foreligger ikke kvittering. Nabovarsel

ble sendt ut 05.07.17. Det kom inn en merknad på tiltaket som gjelder Søndre torg, se vedlegg. Etter

befaring på Søndre torg 18.8.17 med Per Aasen fra Loyds lnvest er merknaden avklart og det er

enighet om etablering av sykkelparkeringsanlegg på SØndre torg og hvor den skal plasseres.



Plassering av sykkelparkeringsanlegg illustrert på kart og på bilde

Nedenfor er et oversiktskart over hvor i Hønefoss sentrum sykkelparkeringsanleggene skal etableres.
Videre nedenfor kommer kart tilhørende vær enkel lokalitet med en mer detaljert plassering av

anleggene. Plassen for anleggene er markert med blå rektangler på kartene. To av lokalitetene er

også illustrert med bilde.
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1. Brutorget/Samfunnshuset

Her er det i dag en anleggsplass og derfor ikke mulig å få illustrert med bilde.
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Etter dialog med Tronrud som er i prosess med å utarbeide utomhusplan for Brutorget ser vi på en

mulig alternativ plassering av sykkelparkeringsanlegget. Se kart på neste side.
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Her vil det ikke trenges å monteres overdekning over sykkelparkeringen da det nye bygget har et
overheng som da vil fungere som tak til sykkelparkeringen. Tiltaket vil da kun bestå av montering av

sykkelstativer. Med denne plassering vil anlegget ligge på eiendom til Statens vegvesen, som eier en

smal stripe mellom kulvert og Baten Hønefoss bru. Det er dog en prosess gående for å samle all

eiendom under en på Brutorget.



2. Søndre torg
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3. Bussterminalen
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Bildene nedenfor viser forskjellige typer sykkelparkeringsanlegg. Det er ikke avklart at det blir et av

disse anleggene, men det skalvelges noe t¡lsvarende'

-f



RINGERIKE KOMMUNE
Areal- og byplankontoret

<<fl>r
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Saksnr.

17/2920-l

Postboks 123, 3502 Hønefoss

Tlf: 32 11 74 OO I Fax: 32 12 50 30
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Løpenr.

23774117

Arkittkode

Q20

Deres ref. Dato
05.07.2017

Nabovarsel - Sykkelparkering Hønefoss sentrum

Tiltak - oppfør¡ng av tre nye sykkelparkeringsanlegg i Hønefoss sentrum

Beskrivelse av t¡ltak
Det varsles herved om tiltak bestående av oppføring av tre nye sykkelparkeringsanlegg med tak i

Hønefoss sentrum. Tiltakshaver er Ringerike kommune, ved Areal- og byplan.

Se vedlagt dokument for en nærmere beskrivelse av tiltaket og oversikt på kart for nærmere

beskrivelse av plassering av sykkelparkeringsanleggene.

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes t¡l:

Merknader sendes til:

postmottak@ringerike kommune no
www ringerike.kommune no

Tiltak på eiendommer:
Tiltok nr, Gnr/brnr Adresse Kommune Eier/fester
7 318/427 Hønefoss bru

3510 Hønefoss

Ringerike Ringerike kommune

L 3r8/s23 Hønefoss bru

35L0 Hønefoss

Ringerike Ringerike kommune

2 3r8/427 Søndre torgt-2
3510 Hønefoss

Ringerike Ringerike kommune

3 318/469 Stangs

gate/Kvern be rggata

3510 Hønefoss

Ringerike Ringerike kommune

Navn: Linda Engstrøm

Telefon 40 80 4223

e-post linda.engstr om@ringerike. kommune.no

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 7. august.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for
ev. endringer.

e-post postmotta k@ ringerike.kommu ne. no

Adresse Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss
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Med hilsen

Linda Engstrøm

arealplanlegger

linda.engstrom@ringerike.kommune.no

Deue dokuntentel er eleldronisk godþent og sendes uten underskrift

Vedlegg:

Beskrivelse av tiltak



Beskrivelse av til tak
Bakgrunn

Bakgrunn for tiltak er at Ringerike kommune i 2016 søkte statlige midler knyttet Sykkelbyavtalen. Det

ble søkt om midler til sykkelparkering med tak til tre steder i Hønefoss sentrum. Ringerike kommune

fikk søknaden innvilget og ble tildelt 500 000 kroner til tiltaket.

Generell beskrivelse og utva lgskriterier

Sykkelparkeringsanlegg som skal oppføres er planlagt med tak/overdekning. Anlegget skal være

utstyrt med stolpestativ til fastlåsing av sykkel. Stolpestativene må være utformet på en måte som

giør at sykkelramme og hjul enkelt kan låses fast. I utvelgelse av produkt/anlegg víl det bli lagt vekt
på utforming, design og funksjonalitet, samt kvalitet og garanti. Ovenstående kriterier vil vektlegges

sammen med pris.

Plassering av sykkelparkeringene og t¡lhørende spesifikasjon

1 . Brutorget/Samfunnshuset:

Tilgjengelig areal er L5x3 meter. Her skal parkeringen være tilgjengelig fra kun en side. Det ønskes et

stilfullt anlegg med glasstak. Det skal være plass til 10-15 sykler.

2. Søndre torg:

Tilgjengelig areal er 6x5 meter. Anlegget skal være tilgjengelig fra to sider og ha glasstak. Det skal

være plass til ca. 1 0 sykler i anlegget. Farge skal være RAL 6O1,2 mørk grønn.

3. Bussterminalen:

Tilgjengelig areal er 8 (L0)x 5 meter. Her skal parkeringen være tilgengelig fra begge sider. Ønsket
antall plasser er ca. 20. Det står et sykkelparkeringsanlegg i tilknytning til bussterminalen i dag og det

Ønskes lignende type anlegg som dette for å få et enhetlig uttrykk. Leverandør til det eksisterende

sykkelparkeringsanleggeter Norfax Public design og anlegget heter Cíty 90 Piazza sykkelstall (se bilde
på side 8). Farge skal være RAL 601-2 mørk grønn.



Plassering av sykkelparkeringsanlegg illustrert på kart og på bilde

Nedenfor er et oversiktskart over hvor i Hønefoss sentrum sykkelparkeringsanleggene skal etableres.

Videre nedenfor kommer kart tilhørende vær enkel lokalitet med en mer detaljert plassering av

anleggene. Plassen for anleggene er markert med blå rektangler på kartene. To av lokalitetene er

også illustrert med bilde.
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L. Brutoreet/Samfun nshuset

Her er det i dag en anleggsplass og derfor ikke mulig å få illustrert med bilde.
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2. Søndre tors
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3. Bussterminalen
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Bildene nedenfor viser forskjellige typer sykkelparkeringsanlegg. Det er ikke avklart at det blir et av

disse anleggene, men det skal velges noe tilsvarende.
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

Notat  
 

Til:  

Fra:  Knut Ivar Kollstrøm 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
17/3720-2 32901/17 GNR 318/427, 318/523, 1035/1 28.09.2017 

Mottatt tilleggsdokumentasjon 

 3 sykkelparkeringer med overdekning Gnr/bnr 318/427, 318/523, 1035/1, 

318/469 

 

22.september 2017 

Mottatt epost fra Linda Engstrøm med kartskisse/illustrasjon som viser 

plassering på Søndre torv - Vedlegg 1 

 

27.september 2017  

Mottatt kvittering nabovarsling. Scannet - Vedlegg 2 

 

 

Knut Ivar Kollstrøm 



Dette dokumentet mangler



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Teknisk forvaltning v/Morten Fagerås 

 morten.fageraas@ringerike.kommune 

 

Ringerike kommune - Prosjektnummer 5182 «Sykkelbyprosjektet»   

  

 

Delegasjonssak nr: 549/17 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/3720-3 32915/17 GNR 318/427, 318/469  28.09.2017 

 

2 sykkelparkeringer med overdekning - tiltak uten ansvarsrett 

Gnr/bnr 318/427, 318/469 

 

Det vises til søknad mottatt 13.09.2017. Søknaden er innsendt som et tiltak som kan 

forestås av tiltakshaver, og gjelder 2 (3) sykkelparkeringer med overdekning på tre 

plasser i Hønefoss sentrum. Etter samtale med Linda Engstrøm i Sykkelbyprosjektet, 

har det kommet fram at plasseringen ved Brutorget utgår i denne saken. Etableringen 

av en sykkelparkering der gjennomføres som en del av utomhusarbeidene i 

byggeprosjektet på Brutorget.  

 

Tiltaket er beskrevet i følgebrev, og plassering er vist på kartskisser. 

Sykkelparkeringene er plassert på Søndre torg og bussterminalen ved Stangs gate. 

(Brutorget/Samfunnshuset utgår) 

 

Plangrunnlag: 

Tiltakene er plassert innenfor to ulike reguleringsplaner: 
Tiltak nr. Plassering Reguleringsplan Vedtaksdato 

1 Brutorget/Samfunnshuset 314-01 Brutorvet 5/12/2012 

2 Søndre torv 64-02 Hønefoss sentrum 20/12/1976 
3 Bussterminalen ved Stangs 

gate 
64-31, 32, 33, 34 Kvartal 31 32 33 34 29/11/1978 

 

På Søndre torg er arealformålet «Trafikkområde-Gågate/sykkelbane», og 

spesialområde med antikvarisk/kulturell verdi. 

Ved bussterminalen/Stangs gate er arealformålet «Trafikkområde-Parkering» 

 

Tiltaket: 

Sykkelparkeringsanlegg som skal oppføres er planlagt med tak/overdekning. 

Anleggene skal være utstyrt med stolpestativ til fastlåsing av sykkel. 

 
Tiltak nr. Plassering Om tiltaket 

1 Brutorget/Samfunnshuset utgår 
 

2 Søndre torv (Gnr/bnr 318/427) Tilgjengelig areal er 6x5 meter. Anlegget skal være tilgjengelig 
fra to sider og ha glasstak. Det skal være plass til ca. 10 
sykler i anlegget. Farge skal være RAL 6012 mørk grønn. 
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3 Bussterminalen ved Stangs gate 
(Gnr/bnr 318/469) 

Tilgjengelig areal er 8 (10)x 5 meter. Her skal parkeringen 
være tilgengelig fra begge sider. Ønsket antall plasser er ca. 
20. Det står et sykkelparkeringsanlegg i tilknytning til 
bussterminalen i dag og det ønskes lignende type anlegg som 
dette for å få et enhetlig uttrykk. Leverandør til det 
eksisterende sykkelparkeringsanlegget er Norfax Public 
design og anlegget heter City 90 Piazza sykkelstall (se bilde 
på side 8). Farge skal være RAL 6012 mørk grønn. 

 

 

Nabovarsling: 

Naboer forutsettes å være varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 21-3. Tiltaket er nabovarslet 5.7.2017. Det kom inn en merknad på 

tiltaket som gjelder Søndre torg. Etter befaring på Søndre torg 18.8.17 med Per 

Aasen fra Loyds Invest AS anses merknaden som avklart, og det er enighet om 

etablering av sykkelparkeringsanlegg på Søndre torg og hvor den skal plasseres. 

Revidert illustrasjon som viser ny plassering ble ettersendt. 

 

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement 

vedtatt i Ringerike kommunestyre 20. juni 2013, godkjennes søknaden i 

henhold til plan- og bygningslovens § 20-4 på følgende betingelser: 

 

1. Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket utføres og plasseres i henhold til lover, 

forskrifter og vedtak i saken hvor følgende tegning, situasjonskart o.l. er lagt til 

grunn. 

 

 

 

 

 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gjeldende 

betalingsreglement. Det beskriver hvordan gebyret beregnes, og er tilgjengelig på 

våre nettsider.  

 
Beregning gebyr     
Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling  6000.-  1 Kr 6000,- 

   

Totalt gebyr å betale   Kr 6000,- 

 

Giro (til tiltakshaver,Ringerike kommune-prosjektnummer 5182 Sykkelbyprosjektet») 

ettersendes. 

 

 

Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer 

private eller offentlige ledninger. Kommunen krever normalt minst 4 meter avstand fra 

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

- Følgebrev med illustrasjoner  Udatert - mottatt 13.09.2017  
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byggverk til kommunale vann- og avløpsledninger. Avstanden måles horisontalt 

(vannrett) fra byggverket til vann- /avløpsledning.  

 

Når arbeidene anses ferdige, skal tiltakshaver skriftlig anmode om ferdigattest, eller 

midlertidig brukstillatelse om noe arbeid gjenstår, jf. plan- og bygningslovens § 21-10 og 

byggesaksforskriftens § 8-1. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det kan bli 

aktuelt at kommunen foretar tilsyn f.eks. i forbindelse med tidspunkt for ferdigattest eller 

midlertidig brukstillatelse. 

 

Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 

foreligger. 

Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller 

innstilles i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 

 

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom  

innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran 

planene. 

 

Klageadgang: 

Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres 

kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 

forvaltningslovens bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Hellum 

Leder 

 

                  Knut Ivar Kollstrøm 

        Rådgiver 

    

knut.kollstrom@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi til:  Sykkelbyprosjektet Ringerike kommune v/ Linda Engstrøm 

 

 

 





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/548-29 Ofl § 13  Arkiv: L70 &59  

 

 

Firemannsbolig Rabbaveien gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om endring av gitt tillatelse og 

søknad om dispensasjon for etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av 

utnytting av eiendom gnr/bnr 87/568, tilleggsinformasjon mottatt 16.05.18 og rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsplanbestemmelsene i punkt A i 

reguleringsplan 31 Haldenjordet ikke blir vesentlig tilsidesatt og at det er en klar 

overvekt av argumenter som taler for å godkjenne søknad om dispensasjon.  

 

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

reguleringsplanbestemmelsene punkt A underpunkt 1 og 4. 

 

3. Søknad om endring godkjennes i prinsippet. 

 

4. Videre behandling av søknaden delegeres til rådmannen 

 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

 

  

 

Utskrift sendes 

Ocf Prosjekt AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Kai Arne Ramsland, Loveien 28, 3514 HØNEFOSS 

Robert Sundby, Liaveien 6, 3525 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Kommunen fikk 06.02.18 brev, fra en som ønsker å være anonym, om at en godkjent 

tomannsbolig i Rabbaveien 74 gnr/bnr 87/568, var bygget og ble brukt som firemannsbolig. 

Etter at byggesaksavdelingen henvendte seg til eierne av eiendommen, ble det gjennomført to 

møter, og 14.05.18 mottok kommunen søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om 

dispensasjon for etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av utnytting av 



- 

tomten. Ansvarlig søker ettersendte tilleggsinformasjon 16.05.18. Det har ikke kommet 

nabomerknader. Personen som gjorde kommunen oppmerksom på forholdet, er vurdert å ikke 

være part i saken.  

 

Rådmannen anbefaler å godkjenne søknad om endring av gitt tillatelse og søknaden om 

dispensasjon. 

 

 

Bakgrunn 

I delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble det godkjent oppføring av en tomannsbolig på 

eiendom gnr/bnr 87/568. Eiendommen omfattes av reguleringsplan 31 Haldenjordet, A. 

Boligstrøk.  

 

I underpunkt 1 i reguleringsbestemmelsene, står det at: 

«Bebyggelsen skal være åpen med våningshus på ikke over to fulle etasjer og uthus i en 

garasje.» 

 

I punkt 4 står det blant annet: 

«Bygningens grunnareal skal ikke overstige 18 % av tomtens nettoareal.» 

 

I godkjenningen datert 07.05.09 er disse punktene kommentert: 

 

«Vi antar at to-mannsbolig ikke er i strid med ”åpen bebyggelse”, men at mer enn 2 enheter 

ville vært det. 

Gesimshøyden på omsøkte bolig har en gjennomsnittlig gesimshøyde som er i samsvar med 

punkt 4. 

 

Når det gjelder utnyttingsgraden vil denne bli 25%. Det søkes om dispensasjon for 

overskridelsen og som særlige grunner opplyses følgende: 

 

BYA søkes økt fra 18 % til 25 %. Økningen skyldes at 72 m² garasje/parkering og 59 m² stor 

terrasse er medtatt. Tomtas beskaffenhet gjør det naturlig å ha stor terrasse istedenfor 

utearealer på bakkenivå. 

 

Boligen skal plasseres i forholdsvis bratt terreng slik at grunnundersøkelser er nødvendig. 

Grunnundersøkelser er foretatt av Multiconsult 16.01.08 og funnet det tilregnelig og føre opp 

omsøkte bolig på eiendommen, men under visse forutsetninger som er nevnt i rapport fra 

Multiconsult.   

 

Som nevnt ovenfor er det søkt om dispensasjon og særlige grunner for tiltaket er opplyst. 

Hadde reguleringsplan nr. 31 vært en av de gamle planene som er nevnt i kommuneplanens § 

1.1.2, ville maks BYA vært 25 %. I § 1.1.2 står det blant annet foran oppramsingen, og vi 

mener at dette gir særlige grunner til dispensasjon 

 

Etter en helhetsvurdering finner vi at det foreligger særlige grunner til å gi dispensasjon. 

 

Tiltaket er av lokal karakter slik at saken ikke er oversendt fylkesmannen til uttalelse.» 

 



- 

I området er det godkjent dispensasjon og gitt tillatelse til andre firemannsboliger og disse 

ligger på eiendommer som også omfattes av reguleringsplan 31: 

 I delegasjonssak nr: 760/06 datert 18.12.06 ble det godkjent oppføring av en 

firemannsbolig i Rabbaveien 92. Det var ingen nabomerknader. Ferdigattest ble gitt 

02.04.08. 

 Det ble godkjent en firemannsbolig i Øvre Haldenveien 14 i 2012. Det kom inn en 

nabomerknad til saken. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning godkjente 

oppføring av boligen i sak 143/12 i møte 03.12.12. Rammetillatelse ble gitt i 

delegasjonssak nr: 686/12 datert 10.12.18.  Boligen ble ikke bygget.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen fikk 06.02.18 brev, fra en som ønsker å være anonym, om at en godkjent 

tomannsbolig i Rabbaveien 74, gnr/bnr 87/568, var bygget og ble brukt som firemannsbolig. I 

samme brev tar avsenderen opp en rekke andre forhold som er meldt videre til rette 

myndigheter. Eierne av eiendommen ble tilskrevet (brev datert 20.02.18), og det ble raskt 

opprettet kontakt. Det ble gjennomført to møter med byggesaksavdelingen, ett hvor Ole 

Christian Fjeldstad fra OFC Prosjekt AS (ansvarlig søker) deltok og ett hvor også eierne deltok 

i tillegg til ansvarlig søker. Søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om dispensasjon for 

etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av utnytting av tomten, ble mottatt 

14.05.18. Kommunen mottok tilleggsinformasjon 16.05.18. Det har ikke kommet 

nabomerknader i saken. 

 

Tomannsbolig til firemannsbolig 

I søknaden (mottatt 14.05.18) og tilleggsinformasjonen (mottatt 16.05.18) beskriver ansvarlig 

søker tiltaket. Tomannsboligen godkjent i delegasjonssak nr: 195/09 datert 07.05.09, ble 

bygget og meldt inn som ferdig uten trappeforbindelsen mellom 1. etasje og kjelleretasje, som 

er vist på godkjente tegninger. Den har siden oppføring blitt brukt som en firemannsbolig. Nå 

søkes det om endring av gitt tillatelse og dispensasjon for etablering av firemannsbolig og 

ytterligere overskridelse av tillatt utnytting av tomten. Tegningen som er lagt ved søknaden 

mottatt 14.05.18 er den godkjente tegningen fra 2009. Tegningen vedlagt 

tilleggsinformasjonen mottatt 16.05.18, viser kjelleretasjen slik den er bygget og nå søkes om 

godkjenning for. 

 

Veranda 

På de godkjente tegningene fra 2009 vises en veranda utenfor 1.etasje. Denne ble i 2009 

bygget større enn godkjent og deler av arealet ble også overbygd. I sin redegjørelse opplyser 

ansvarlig søker at det overbygde arealet på verandaen skal fjernes, men at det nå søkes om 

godkjenning for den utvidete verandaen. 

 

Utnyttelsesgrad 

I saken fra 2009 ble det gitt dispensasjon for en utnyttelses grad på 25 % på eiendommen, altså 

mer enn 18 % som angitt i reguleringsplanen. Ved at det blir to flere boenheter på eiendommen 

må det, i følge parkeringsforskriften i kommunen, etableres ytterligere to parkeringsplasser. 

Parkeringsarealet regnes med i utnyttingsgraden. Utnyttingsgraden blir 28 % medregnet den 

økte verandaen. 

 

Teknisk forskrift 



- 

Reglene i teknisk forskrift er endret siden boligen ble godkjent i 2009. Når tiltaket nå skal 

endres, må det vurderes ut fra gjeldene regler. I tilleggsinformasjon mottatt 16.05.18 ber 

ansvarlig søker om fritak fra kravene til ventilasjon i gjeldende forskrift (Teknisk forskrift 17). 

Boligen tilfredsstiller kravene som gjaldt på vedtakstidspunktet i 2009 med veggventiler og 

avtrekksvifte på bad og kjøkken.  

 

Søknad om dispensasjon 

I sin søknad om dispensasjon viser ansvarlig søker blant annet til at etter hans oppfatning 

ønsker kommunen fortetting i sentrumsnære områder og at tomta er godt egnet for en 

firemannsbolig. Sammen med søknaden er det lagt ved en utomhusplan som viser 

uteoppholdsarealer og parkeringsplasser. Parkering foregår nå delvis langs Rabbaveien mot 

vest og i møter med eierne og ansvarlig søker kommer det fram at det ikke er mulig å snu på 

egen eiendom og at det kan oppstå farlige situasjoner ved utkjøring fra eiendommen. Det er 

ingen tydelig avkjøring og parkerte biler må ofte rygge ut i veien. All parkering i framtiden skal 

i følge utomhusplanen, skje på nedsiden av bygget, mot øst.  Langs Rabbaveien, syd for 

boligen, skal det etableres et nytt felles uteoppholdsareal. I følge ansvarlig søker vil dette bedre 

forholdene for de myke trafikantene i Rabbaveien. Ansvarlig søker viser også til at det er 

godkjent andre firemannsboliger i området som omfattes av samme reguleringsplan; 31 

Haldenjordet. 

 

 

Personen som gjorde kommunen oppmerksom på at boligen ble brukt annerledes enn tillatt, har 

vært veldig aktiv og sendt mange henvendelser til kommunen. Han er vurdert å ikke være part i 

saken, men holdes oppdatert på framgang i byggesaken slik han har bedt om.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 31 Haldenjordet, stadfestet av Kommunal- og 

arbeidsdepartementet 14.06.1958. Denne planen er en endring av reguleringsplan nr. 26 

Haldenjordet stadfestet 27.03.1957. Det ble ikke stadfestet nye bestemmelser 14.06.1958, og 

bestemmelsene stadfestet 27.03.1957 gjelder derfor også for reguleringsplan nr. 31. 

For boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise 

reguleringsbestemmelser, gjelder også kravene i kommuneplanbestemmelsene § 1.1.2 som en 

presisering.  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene punkt A, underpunkt 1 og 4. 

Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. 

For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir 

vesentlig tilsidesatt». Videre - at «fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Fradeling av eiendom gnr/bnr 87/568 ble behandlet og godkjent i delegasjonssak nr: 185/08 

datert 10.04.08. 

 

I delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble det godkjent oppføring av en tomannsbolig på 

eiendom gnr/bnr 87/568.  

 



- 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknaden vil ha noen direkte økonomiske konsekvenser for 

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

kommunen. (Etter selvkostprinsippet). I saker der arbeidene allerede er utført uten nødvendig 

tillatelse, tas 100 % påslag i gebyrene.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at spørsmålet om dispensasjon kan gis i denne saken utløser behov for 

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

for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre.   

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om endring av gitt tillatelse og 

søknad om dispensasjon for etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av 

utnytting av eiendom gnr/bnr 87/568, tilleggsinformasjon mottatt 16.05.18 og rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

  

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

reguleringsplanbestemmelsen punkt A underpunkt 1 og 4 for oppføring av firemannsbolig.  

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

ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike 

bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal 

derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet 

informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd. 

 

Rådmannen vurderer at tomten, på 1 000 m², er stor nok til utvidelsen til firemannsbolig. 

Tomtens utforming gjør det naturlig å ha stor veranda istedenfor utearealer i 1. etasje for 

leilighetene som er store og består av rom i både 1. og 2. etasje. Utnyttingsgraden økes på 

grunn av utvidelse av verandaen, i tillegg til krav til økt antall parkeringsplasser. Leilighetene i 

kjelleretasjen har tilgang direkte til hagearealer. Utomhusplanen vedlagt søknaden viser i tillegg 

at det skal etableres et felles uteoppholdsareal langs Rabbaveien. 

 

Ved å samle parkeringsarealet nedenfor boligbygningen mot øst, unngår man dagens situasjon 

langs Rabbaveien, med uoversiktlige utkjøringsforhold/rygging ut i veien. Det er også positivt 

at arealet langs Rabbaveien utnyttes til uteoppholdsareal i tillegg til at det bidrar til å redusere  

parkering langs veien. 

 



- 

Det er godkjent andre firemannsboliger i området som omfattes av samme plan. Det er et uttalt 

ønske at det skal fortettes i bynære områder. Bygningen utvides ikke, da det er eksiterende 

arealer som deles opp. 

 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at det i følge plan- og bygningsloven § 19, er 

tilstrekkelige grunner til å innvilge dispensasjon. Hovedutvalget anbefales å godkjenne 

dispensasjonssøknaden i prinsippet og å delegerer myndighet til rådmannen til å viderebehandle 

saken.  

 

Vedlegg 
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 Ringerike kommune, 22.05.2018 

 

 Tore Isaksen 
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Hei,  
 
Viser til våre møter i saken og sender dere søknad.  
Ser frem til deres tilbakemelding.  
 
 
 

 
Ole Christian Fjeldstad 
Prosjektleder 
Mobil 922 81 462 
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FØLGESKRIV TIL SØKNAD OM BRUKSENDRING AV EIEN DOM FRA 2 TIL 4 - MANNSBOLIG .
Gnr. 87 / bnr. 568

Generelt
Søknad om tiltak til oppføring av 2 - mannsbolig ble mottatt Miljø - og arealforvaltningen mars 2009, tiltaket ble
godkjent i delegasjonssak nr. 195/09 datert 7 mai samme år. Eiendommen ligger i et område som er
omfat tet av reguleringsplan 31 Haldenjordet.

Det søkes om bruksendring av overnevnte eiendom fra 2 til 4 - mannsbolig.

Det søkes dispensasjon fra følgende bestemmelse/ forskrift.
Bruksendring av antall boenheter fra 2 til 4 .
I byggesaken er det gitt tillatelse til å bygge en tomannsbolig med tilhørende underetasje. Underetasjen er
forutsatt bygd med hybel. Det har hele tilden fra tiltakshavers side vært tanker om utleie av underetasjen
separat, noe som også er blitt gjort.

U tnyttelsesgrad på tomten utover 25 % som godkjent i byggesaken.
Ved økning av antall boenheter øker også kommunens krav til parkeringsplasser. Dagens situasjon krever 4
stykk parkeringsoppstillingsplasser. Ved at det blir 2 boenheter til på eiendommen utlø ses det krav om
nyttigere 2 parkeringsoppstillingsplasser. Dette medfører at utnyttelsesgraden øker med 3 % og blir da 28 %.

Begrunnelse for å søke dispensasjon.
Bruksendring av antall boenheter fra 2 til 4 .
Tiltakshaver søker om bruksendring av bol igen slik at det faktiske antall boligenheter i bygget samsvarer
med bruken.

Utnyttelsesgrad på tomten utover 25 % som godkjent i byggesaken.
Tiltakshaver vil opparbeide 6 stykk parkeringsoppstillingsplasser som vist på utomhusplanen vedlagt dette
nabova rsel. På tegningen vises også opparbeidelse av fellesareal der eksisterende parkering er i dag. På
tegningen vises opparbeidelse av fellesareal avgrenset mot Rabbaveien med hekk og med sittegruppe mot
Rabbaveien der eksisterende parkering er i dag . Dette tiltaket vil vil bidra til å sikre myke trafikanter som går
på Rabbaveien.

Tiltakshaver er også innstilt på å tilbakeføre overbygget areal av terrasser som opprinnelig søkt.

Det vises også avslutningsvis til at det er gitt tillatelse til å oppføre flere 4 mannsboliger i nærområde
tidligere.



OCF Prosjekt as
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Nabovarsling
Tiltaket er nabovarslet og kvittering for nabovarsel ligger vedlagt , det har ikke kommet innspill.

For evt. spørsmål kan undertegnede kontaktes.

Med hilsen

Ole Christian Fjeldstad
Ansvarlig søker

Vedlegg:
Vedl egg . Vedlegg: Dato:

Søknadsskjema 11 / 5 - 20 1 8
A - 1 Opplysninger om tiltakets ytre rammer 11 /0 5 - 201 8
C - 1 Opplysninger gitt i nabovarsel 11 / 5 - 201 8
C - 2 Kvittering for sendt nabovarsel 11 / 5 - 201 8
D - 1 Utenomhusplan 11 / 5 - 201 8
E - 1 Tegning er 1 1 / 5 - 201 8
G - 1 Erklæring om ansvarsrett fra OCF Prosjekt

as . Ansvarlig søker tiltaksklasse 2
11 / 5 - 201 8
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Søknaden gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Foretak

Underskrifter

Ansvarlig søker for tiltaket  (for tiltak etter pbl § 20-1)

Underskrift Dato

Gjentas med blokkbokstaver

Beskrivelse av endring(er) av tiltak (dispensasjoner, areal, plassering, formål, bruk)

Vedlegg

Nye vedlegg og tidligere vedlegg som endres Gruppe

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner, byggblankett 5175

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap 19)

Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)

Situasjonsplan, avkjøringsplan

Tegninger

Redegjørelser/kart

Erklæring om ansvarsrett

Gjennomføringsplan

Boligspesifikasjon i matrikkelen

Uttalelser fra annen offentlig myndighet

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Andre vedlegg

A

B

C

D

E

F

G

G

H

I

J

Q

Postnr. Poststed

Nr. fra – til
Ikke

relevant

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Navn

Tiltakshaver  (bare for tiltak uten ansvarlig søker etter pbl § 20-4)

Underskrift Dato

Gjentas med blokkbokstaver

Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Kontaktperson

E-post

Telefon Mobiltelefon

Søknad om endring av gitt tillatelse

Kommunens saksnr.

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2

Berører endringen av tiltaket eksisterende eller
fremtidige arbeidsplasser slik at det må
innhentes nytt samtykke fra Arbeidstilsynet? Ja Nei

Hvis "ja" må slikt vedtak innhentes før igangsettingstillatelse kan gis.
Byggblankett 5177 med vedlegg.

E-post

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon
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Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

Arealdisponering

Planstatus
mv.

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

Arealdel av kommuneplan
Navn på plan

Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Vedlegg nr.

A-

Side 1 av 2

Opplysningene gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Postnr. Poststed Adresse

Bygningsnr.

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK

Vedlegg nr.

B –

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pbl Kap. 19 Kommunale vedtekter/
forskrifter til pblPlan- og bygningsloven med forskrifter Arealplaner

Vedlegg til Byggblankett 5174

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger Ja NeiPbl § 21-1

a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan

Tomtearealet

%-BYA

b. Byggeområde/grunneiendom**

c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler

e. Beregnet tomteareal (b – c) eller (b + d)

d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler

m2

m2

m2

Grad av
utnytting

–

=

Sett kryss for gjeldende plan

Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*

%-BRA / %-TU BRA

m2

m2

m2

m2–

=

U-grad

m2

m2

m2

=

+

BYA

m2%  %

Bolignr. Kommune

Vegloven

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2)
Redegjørelse i eget vedleggPbl § 31-2

Vedlegg nr.

B –

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon

BYA

Beregnet grad av utnytting (jf. e. og k.)***

Arealbenevnelser
f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan

(jf. a. og e.) m2

g. Areal eksisterende bebyggelse

i. Areal ny bebyggelse

k. Areal byggesak

%

m2

m2

m2

m2j. Parkeringsareal på terreng

–

+

=

BRA BRA

m2 m2

m2 m2

m2 m2

m2 m2

m2

m2m2

–

+

=

–

+

=

BTA

m2

m2

m2

m2

–

+

=

m2

m2

m2

m2

m2

–

+

=

BYA

h. Areal som skal rives

m2 m2 m2 m2 m2+  +  +  +

% m2

m. Areal matrikkelen = k – l – j

l. Åpne arealer som inngår i k

m2 m2

m2

m2

–

=  =  =

j. Parkeringsareal på terreng –  –  m2 m2Bygnings-
opplysninger
som føres i
Matrikkelen Boliger Boliger Boliger

m2 m2 m2

Annet Annet Annet
m2m2m2

Antall bruksenheter annet

Antall etasjer
Antall bruksenheter bolig

Redegjørelser Vedlegg nr.
D –

Vedlegg nr.

Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere *

**

Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg***

Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere

Vedlegg nr.

D –

D –

–  m2
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Krav til byggegrunn  (pbl § 28-1)

Flom

(TEK17 § 7-2) Ja Nei

Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Nei Offentlig avløpsanlegg

Nei

Nei

Nei

Ja

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Tilknytning til veg og ledningsnett

Kommunal veg

Riksveg/fylkesveg

Privat veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Ja

Ja

Gir tiltaket ny/endret
adkomst?

Nei Ja

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk
Beskriv

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja

Foreligger utslippstillatelse? Nei Ja

Vann-
forsyning

pbl § 27-1

Avløp
pbl § 27-2

Nei Ja

Nei Ja

Adkomst

vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Overvann Takvann/overvann føres til: Terreng Avløpssystem

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

Nei Ja

Er det i bygningen løfteinnretninger
som omfattes av TEK?:

P Undervisning
Q Helse- og sosialtjenester
R Kulturell virksomhet, underholdning og

fritidsaktiviteter
S Annen tjenesteyting
T Lønnet arbeid i private husholdninger
U Internasjonale organisasjoner og organer
X Bolig
Y Annet som ikke er næring.

Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næring en
som opptar størst del av arealet.  Unntak:  Næringsgruppekode «X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål.

Næringsgruppekode

Næringsgrupper – gyldige koder

H Transport og lagring
I Overnattings- og serveringsvirksomhet
J Informasjon og kommunikasjon
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
L Omsetning og drift av fast eiendom
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
N Forretningsmessig tjenesteyting
O Offentlig administrasjon og forsvar,

trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

Løfteinnretninger

Heis

Løfteplattform Rulletrapp eller rullende fortau

Søkes det om slik innretning installert?: Hvis ja, sett X

A Jordbruk, skogbruk og fiske
B Bergverksdrift og utvinning
C Industri
D Elektrisitets-, gass-, damp- og

varmtvannsforsyning
E Vannforsyning, avløps- og

renovasjonsvirksomhet
F Bygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av motorvogner

Nei Ja

Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?
F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)

F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Skred

(TEK17 § 7-3) Ja Nei
Vedlegg nr.

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse: F –

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?
S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)

S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Vedlegg nr.

F –

Andre natur-
og miljøforhold
(pbl § 28-1)

Ja Nei
Vedlegg nr.

F –

Vedlegg nr.

Q –

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Vedlegg nr.

Q –

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Ja NeiKan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?
Vedlegg nr.
Q –

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert
Vedlegg nr.
Q –

Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen

Plassering av tiltaket

Vedlegg nr.

Q –

Trappeheis
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Det varsles herved om

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3

Eiendommens adresse

Eier/fester

Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver Sted

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Seksjonsnr. Festenr. Bnr.

Side 1 av 1

Anlegg Nybygg Endring av fasade

Skilt/reklame

Annet

Postnr. Poststed

Riving

Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Innhegning mot veg Bruksendring

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet
Ikke

relevantBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

B

D

E

Q

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Kommune

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Påbygg/tilbygg

Antennesystem

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Navn

Postnr. Poststed

Postadresse

E-post

Dispensasjon  etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- og bygningsloven
med forskrifter Arealplaner Vegloven Kommunale vedtekter

Vedlegg nr.
B –

Foretak/tiltakshaver

Vedlegg nr.
Q –

Merknader sendes til

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Vedlegg nr.
C –

Arealdisponering

Navn på plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Sett kryss for gjeldende plan

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):
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Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar for

Tiltaks-
klasse

Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
vil foreligge ved: (sett X)

Søknad om
ramme-
tillatelse

Søknad om
igangsettings-

tillatelse/
ett-trinns søknad

Søknad om
ferdigattest

Funksjon
(SØK, PRO,
UTF, kontroll)

Søknad om
midlertidig

brukstillatelse

Erklæring og underskrift

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret
produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 § 12-4

Foretak
Organisasjonsnr. Foretakets navn

Adresse

Telefon

Adresse

Postnr. Poststed

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Ansvarsområde

Erklæringen gjelder

Kontaktperson

Foreligger sentral godkjenning ?

Dato Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Side

av1

Postnr. Poststed

Mobiltelefon

Bygningsnr. Bolignr.

E-post

Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Kommune

Vedlegg nr.

Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning?

Ja Nei

Helt Delvis Nei

G-

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt,
gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK10 §12-3
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Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1,
og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 §12-5

Kommunens saksnr.

Erklæringen skal sendes til  ansvarlig søker .
Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.



Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar for

Tiltaks-
klasse

Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
vil foreligge ved: (sett X)

Søknad om
ramme-
tillatelse

Søknad om
igangsettings-

tillatelse/
ett-trinns søknad

Søknad om
ferdigattest

Funksjon
(SØK, PRO,
UTF, kontroll)

Søknad om
midlertidig

brukstillatelse

Side

av

Ansvarsområde

Erklæring om ansvarsrett (forts.)
etter plan- og bygningsloven

Side 2 av 2 Blankett 5181 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.01.2016





 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 
Ocf Prosjekt AS 

Hvervenmoveien 49 

3511 Hønefoss 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/548-21 11208/18 L70 &59  26.03.2018 

 
Svar - Fremdriftsplan 

Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

Viser til brev fra bygningsmyndigheten datert 19.02.18, redegjørelse mottatt 12.03.18 

og e-post mottatt 23.03.18. 

 

I e-post mottatt 23.03.18 skisserer Ole Christian Fjeldstad en framdriftsplan for 

oppmåling/registrering og innsending av søknad. På bakgrunn av denne ber vi om at 

søknaden sendes inn senest 25.05.18. 

 

Dersom det er spørsmål til saken, kan henvendelsen rettes til saksbehandler (se 

under). Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på 

den aktuelle eiendom.  

 

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder for byggesak 

 

 

Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

E-post: Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no 

Telefon: 901 75 263 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Kai Arne Ramsland, Loveien 28, 3514 Hønefoss  

Robert Sundby, Liaveien 6, 3525 Hallingby 



Fra: Ole Christian Fjeldstad [ole@ocfprosjekt.no] 

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

Kopi: Karine Kjellberg Granli []; Robert Sundby [robert@sundby.cc] 

Sendt: 23.03.2018 14:06:41 

Emne: Rabbaveien 74 A og B- saksnr. 18/548-2 

Vedlegg: image003.png; parkering-nede.jpg; parkering-oppe.jpg 

Hei,  
 
Viser til korrespondanse og møte på tirsdag hos dere vedrørende Rabbaveien 74 A og B.  
 
Etter vårt møte fremstår det klart at vi trenger noe lengere tid til å lage en god søknad enn gitt av kommunen i brev av 19.02.2018, vår begrunnelse er at det 
bør være snøfritt for å kunne utføre oppmåling og registrering på eiendommen.  
Som vedlegg til denne eposten vil dere finne oppmålinger gjort av eksisterende p-plaser, dette gjør oss ganske komfortable hva parkeringsareal angår.   
 
Mine oppdragsgivere har pt. ikke tatt stilling til om det vil bli søkt om 4 enheter eller etablering av hybler, de har forsikret undertegnede om at sikkerheten i 
boligen blir ivaretatt.  
 
Foreløpig fremdrift i saken er som følgende: 

- April, oppmåling/ registering og tegning av utomhusplan.  
- April eller starten av mai vil vi gjennomføre nytt møte med kommunen for å avklare saken før eventuell innsending av søknad.  
- Starten av mai, innsending av søknad.  

 
 

 
Ole Christian Fjeldstad 
Prosjektleder 
Mobil 922 81 462 
 



Dette dokumentet mangler



Dette dokumentet mangler



Fra: Robert Sundby [robert@sundby.cc] 

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

Kopi:  

Sendt: 11.03.2018 10:42:25 

Emne: Att.: Karine Kjellberg Granli 

Vedlegg: Ringerike Kommune.pdf 

 

Mvh, 
R Sundby 

Tlf 98 05 75 20 



Ringerike Kommune
Byggesak v/Karine K. Granli

Vedr. saksnr. 18/548 - 2 Gnr/Bnr 87/568

Viser til brev av 19.02.18 hvor bygningsmyndigheten stiller spørsmål om bygningen brukes til annet
formål enn det som opprinnelig er omsøkt.

Det bekreftes at det har blitt utleid to enheter i underetasjen , en i hver halvpart av to - mannsboligen.

Undertegnede har engasjert OCF Prosjekt AS for en gjennomgang av bygningen, samt utarbeide
søknader for en evnt. godkjenning.

Med hilsen

Kai A. Ram sland Robert Sundby
Loveien 28 Liaveien 6
3514 Hønefoss 3525 Hallingby

Tlf 93 81 63 35 Tlf 98 05 75 20



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 
 
      Ofl § 13 
 

Kai Arne Ramsland, Loveien 28, 3514 Hønefoss 

Robert Sundby, Liaveien 6, 3525 Hallingby 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/548-2 5975/18 L70 &59  19.02.2018 

 

Henvendelse om eiendom Rabbaveien 74 A og B 

Gnr/bnr 87/568 

 
Bygningsmyndigheten har blitt gjort oppmerksom på at bruken av boligen på eiendom 
gnr/bnr 87/568 er annerledes enn det bygningen er godkjent for. 
 
Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan 31 Haldenjordet. I 
delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble oppføring av to-mannsbolig godkjent, 
og i godkjenningen står det blant annet: 
 
Eiendommen ligger i et område der reguleringsplan nr. 31 gjelder. Denne plan er ikke 
med i oppramsingen i kommuneplan & 1.1.2 vedtatt 30.08.07, så reguleringsplan nr. 
31 gjelder fult ut. 
 
I reguleringsplan nr. 31 står det blant annet: 
 
”Punkt 1. 
Bebyggelsen skal være åpen med våningshus på ikke over to fulle etasjer og uthus i 
en etasje. 
 
Punkt 4. 
Bygningens grunnareal skal ikke overskride 18 % av tomtens nettoareal. 
Gesimshøyden for 2.etasjes hus skal ikke være over 7 meter.” 
 
Vi antar at to-mannsbolig ikke er i strid med ”åpen bebyggelse”, men at mer enn 2 
enheter ville vært det. 
 
Gesimshøyden på omsøkte bolig har en gjennomsnittlig gesimshøyde som er i 
samsvar med punkt 4. 
 
 
I opplysningene vi har mottatt blir bygningsmyndigheten gjort oppmerksom på at det 
er etablert 4 selvstendige boenheter i bygningen. Bygningen er omsøkt og godkjent 
som to-mannsbolig. Vi kan ikke se å ha mottatt noen søknad om bruksendring. 



 2 

 

Vi ber om en skriftlig redegjørelse snarest og senest innen 12.03.18. 

 
Dersom det medfører riktighet at bruksendring er foretatt uten nødvendig tillatelse, 
gis det normalt anledning til å søke om å beholde det som er endret. Dersom det ikke 
kommer en søknad eller den viser seg å ikke bli godkjent, vil vi måtte vurdere å kreve 
endret det som måtte mangle tillatelse.  
 
Dersom det er spørsmål til saken, kan henvendelsen rettes til saksbehandler (se 
under). Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på 
den aktuelle eiendom. Du kan sende epost til postmottak@ringerike.kommune.no 
dersom du ikke får kontakt. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt.  
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder for byggesak 

 
 
Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
E-post: Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no 
Telefon: 901 75 263 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/848-12   Arkiv: GNR 49/356  

 

 

Gnr/bnr 49/356 – Søknad om fradeling av eiendom 
 

 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak reguleringsplan 

133 «Område ved Veien skole» blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med 

dispensasjon, ikke er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden avslås, jfr. 

plan- og bygningsloven §19-2. 

 

2. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 49/356 avslås, med bakgrunn i avslag på 

dispensasjonssøknaden. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

 

Utskrift sendes til 

Gunnar og Lene Hallsteinsen, Ludvig Grønvolds vei 9 B, 3517 HØNEFOSS 

 

 

Sammendrag 

Tiltakshaver har søkt om fradeling av deler av eiendom gnr/bnr 49/356, og om dispensasjon fra 

regulerte tomtegrenser. Det planlegges å bygge et bolighus på den nye matrikkelenheten. 

 

Det er fastsatt tomtegrenser for nye tomter i reguleringsplankartet for deler av planområdet, 

jfr. Reguleringsplan 133 «Område ved Veien skole». Fradeling utover regulerte tomtegrenser 

er i strid med reguleringsplanen og krever i utgangspunktet regulering. I enkelte tilfeller kan 

tomtegrenser endres ved dispensasjon. 

 

Eiendommen ligger i et område med antikvarisk verneverdi med bakgrunn i industriutviklingen 

i Hønefoss etter andre verdenskrig. Området ble bygd ut i perioden 1947-ca.1952 for Follum 

Fabrikker. Eiendommen med gnr/bnr 49/356 ligger på den sørøstre delen av området, og det 

var dette området som ble utbygd først, med boliger for direktører ved fabrikken. 

 



- 

 

Beskrivelse av saken 

Det ble 30.10.2015 gjennomført et møte mellom tiltakshaver og Ringerike kommune, ved 

byggesaksavdelingen. Samme dag ble det sendt en oppsummeringsepost om saken fra 

kommunen. Kommunen forklarte at tomtegrensene fremgår av plankartet, og at planen ikke 

åpner for å dele opp nye boligtomter utover dette. Kommunen anbefalte derfor tiltakshaver å 

henvende seg til planavdelingen for videre arbeid med tiltaket. 

 

Ringerike kommune mottok 27.02.2018 søknad om fradeling fra eiendom gnr/bnr 49/356 og 

dispensasjon fra regulerte tomtegrenser. Søknaden inneholdt blant annet en uttalelse fra 

Buskerud Fylkeskommune, datert 13.02.2018, hvor de, ut fra mottatt dokumentasjon, stiller 

seg positive til tiltaket, med tanke på verneverdien av området. Det er lagt fram en utredning 

fra Arkimedum, datert 07.02.18, som konkluderer med at tomta er avklart for flom- og 

skredfare, og det er gitt anvisning på kompenserende uttrauing for bygget etc. Ringerike 

kommune ga et foreløpig svar på søknaden i brev, datert 13.03.2018. Det ble i brevet vist til 

kommunens tidligere svar i saken, og at det ikke forelå nye reguleringsforhold som endret 

tidligere synspunkt. Tiltakshaver ble anbefalt å foreta en regulering av området. Kommunen 

opplyste også om den videre saksgangen dersom tiltakshaver fortsatt ønsket å få saken 

behandlet. 

 

Saken ble oversendt fra Ringerike kommune til Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse ved 

brev, datert 19.03.2018. Fylkesmannen i Buskerud besvarte forespørselen i brev, datert 

10.04.2018, og hadde isolert sett ingen spesielle bemerkninger til søknaden ut fra nasjonale og 

regionale interesser. Ved en eventuell innvilgelse av søknaden, uttalte Fylkesmannen at 

kommunen bør vurdere faren for presedensvirkning og hvilke virkninger dette kan få. Videre 

ble det påpekt at fortetting vil endre karakteren på området, og kommunen må vektlegge den 

antikvariske verneverdien. Fylkesmannen anbefalte en revisjon av reguleringsplanen, da dette 

vil sikre en samlet vurdering for hele området. Videre gikk det frem at Fylkesmannen har tillit 

til at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken, og at lokale miljøverdier og interesser i 

tilstrekkelig grad blir ivaretatt. 

 

Fylkesmannens uttalelse ble videresendt til tiltakshaver ved brev, datert 12.04.2018. 

Kommunen ba i samme brev om en tilbakemelding på om tiltakshaver ønsket søknaden 

behandlet. 13.04.2018 mottok kommunen en e-post fra tiltakshaver hvor han ønsket at 

søknaden skulle behandles politisk, og ba om tidspunkt for dette. Tiltakshaver ble 16.04.2018 

informert om at kommunen ville forsøke å få lagt frem saken til politisk behandling i møte 

04.06.2018. 

 

Naboer og gjenboere er varslet på vanlig måte, men for noen av de varslede eiendommene er 

det spesielle forhold. Tiltakshaver opplyser at det for eiendommene gnr/bnr 49/211 og 49/127, 

gnr/bnr/fnr 49/127/3 og 49/127/7, pågår prosess om sletting av rettigheter. Rådmannen mener 

likevel at hovedutvalget kan ta stilling til saken i prinsippet. Dersom hovedutvalget skulle 

komme til en annen konklusjon enn rådmannen, vil rådmannen få avklart disse forholdene. 

 

Saken legges med dette fram til politisk behandling. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

Eiendom gnr/bnr 49/356 omfattes av reguleringsplan nr. 133 «Område ved Veien skole», 

vedtatt av kommunestyret 25.06.1981. Arealformålet for eiendommen er enebolig, og omsøkt 

tiltak vurderes å være i tråd med formålet. 

 

I reguleringsplankartet er det fastsatt tomtegrenser på deler av planområdet. For å kunne 

fradele utover det som er fastsatt i plankartet, er det i utgangspunktet nødvendig med endring 

av reguleringsplan. Dispensasjon fra regulerte tomtegrenser kan være aktuelt i enkelte tilfeller.  

 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra regulerte tomtegrenser i reguleringsplan nr. 133 «Område ved 

Veien skole» for å kunne fradele deler av eiendom gnr/bnr 49/356.  

 

Under rådmannens vurdering er det vist til korrespondanse med Miljøverndepartementet om 

hvilken behandling som er nødvendig ved fradeling i områder med regulerte tomtegrenser. 

 

Hjemmel for dispensasjonsvedtaket og vurderingskriterene for dispensasjonsvedtaket fremgår 

av plan- og bygningsloven §19-2. For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt. 

For det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å 

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

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har vært noe korrespondanse mellom tiltakshaver og Ringerike kommune ved 

byggesaksavdelingen i forbindelse med saken. Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller 

vedtak i saken. 

 

Det ble foretatt en reguleringsendring av et mindre område i reguleringsplan nr. 133 «Område 

for Veien skole» den 12.12.1988 (se vedlegg nr.10). Reguleringsplan nr. 133-02 omhandler en 

grensejustering av eiendom med tomtenummer 8 (i dag gnr/bnr 49/1, festenr.17). 

 

Grensejustering er et mindre tiltak enn fradeling, og i dette tilfellet ble det foretatt en 

reguleringsendring for å gjennomføre grensejusteringen. Dette viser at kommunen tidligere har 

behandlet endringer av regulerte tomtegrenser gjennom reguleringsendring. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part, skal parten få tilkjent dekning for 

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

§36, første ledd.  

 

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

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

 
Behov for informasjon og høringer 

Saken har vært på høring hos Fylkesmannen i Buskerud.  Buskerud Fylkeskommune har også 

avgitt uttalelse i saken. 
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Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Alternativ 2 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak reguleringsplan 

133 «Område ved Veien skole» og lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 

tilsidesatt, og at fordelene ved dispensasjon, er klart større enn ulempene. 

Hovedutvalget innvilger søknaden om dispensasjon, jfr. plan- og bygningsloven §19-2. 

 

2. Søknaden om fradeling godkjennes i prinsippet. 

 

3. Videre behandling av saken, inkludert forhold knyttet til naboforhold, rettigheter, 

angivelse av betingelser og ilegging av gebyr, delegeres til rådmannen. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning. Saken vil danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra regulerte tomtegrenser i 

reguleringsplan nr. 133 «Område for Veien skole», eller om kommunen skal opprettholde sin 

anbefaling om at det kreves reguleringsendring i slike saker. Videre vil det i tilsvarende saker 

kunne bli vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet. Eiendommen ligger også i et 

område med antikvarisk verdi. 

 

Ved brev, datert 11.01.2013, informerte Miljøverndepartementet Ringerike kommune om at 

det i utgangspunktet kreves endring av reguleringsplan for å foreta oppdeling av allerede 

inntegnede eiendommer innenfor et planområde. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det følger av en artikkel i «Planjuss nr 1/2012» at dersom tomteinndelingen er inntegnet på 

reguleringsplankartet, er denne juridisk bindende. 

 

Ringerike kommune mottok 11.01.2013 en uttalelse fra Miljøverndepartementet vedrørende 

inntegnede tomtegrenser på reguleringsplankart i en annen sak. Departementet uttalte da at det 

i utgangspunktet vil innebære en endring av reguleringsplan å foreta ytterligere oppdeling av 

allerede inntegnede eiendommer innenfor et planområde. Videre bemerker departementet at 

flere tomter på samme areal vil kunne bety en høyere utnyttelse og annen karakter på 

bebyggelsen. Miljødepartementet anbefalte å gjennomføre en reguleringsendring, og at kun 

mindre justeringer av regulerte tomtegrenser kan vurderes ved dispensasjonssøknad. 

 

Dispensasjon: 

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra regulerte tomtegrenser fastsatt i reguleringsplankartet. 

For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt, jfr. pbl. §19-2. For det første må 
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hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

 

 

Vilkår 1 – Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli «vesentlig tilsidesatt». 

 

Hensynene bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven §1-1 er å fremme en bærekraftig 

utvikling, sikre forsvarlig byggetiltak, og å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for 

berørte interesser og myndigheter. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas. Hensynet 

til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene skal også vektlegges.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir nevneverdig berørt av 

tiltaket. Lovens formålsbestemmelse blir derfor ikke «vesentlig tilsidesatt». 

 

Det fremgår av plankartet til reguleringsplan nr. 133 at deler av området har regulerte 

tomtegrenser. Øvrige eiendommer i området som ikke har regulerte tomtegrenser, er i det 

vesentlige for eksempel tomter som det ikke var etablert feste for ved vedtak av 

reguleringsplan. Hensynet bak de regulerte tomtegrensene er å ivareta områdestrukturen, og å 

se helheten av området, før man eventuelt foretar en fradeling.  

 

Fradeling fra eiendom gnr/bnr 49/356 vil medføre en tomteinndeling utover det som er fastsatt 

i plankartet. Rådmannen vurderer at man ved å fradele enkelttomter utover de regulerte 

tomtegrensene, ikke vil se helheten av området. Videre at en fradeling vil medføre endring av 

områdestrukturen. Det vurderes etter dette at hensynene bak de regulerte tomtegrensene vil bli 

«vesentlig tilsidesatt». 

 

 

Vilkår 2 - Fordelene ved å gi dispensasjon må være «klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering». 

 

Fordelene ved en dispensasjon skal hovedsakelig knyttes til de offentlige hensyn som planen 

skal ivareta, og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter, noe blant annet 

Fylkesmannen i Buskerud uttaler til saken, datert 10.04.2018. Personlige og økonomiske 

forhold vil normalt ikke være tungtveiende i dispensasjonssøknader, jfr. Ot.prp. nr. 56 (1984-

85) s.101 og Sivilombudsmannens årsmelding 1994 s.270 (Somb-1994-74). 

 

Tiltakshaver har et ønske om å fradele en boligtomt for å bygge en pensjonistbolig på den nye 

matrikkelenheten. Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at de ønsker å etablere en 

livsløpsbolig. Det er vist til at det ikke vil være spesielle ulemper med dispensasjonssøknaden. I 

tillegg har tiltakshaver uttalt i søknad om fradeling, at boligen ikke vil svekke den antikvariske 

verneverdien, og at den vil ha en diskret plassering i det åpne området. 

 

Rådmannen vurderer at fordelen med å gi dispensasjon fra de regulerte tomtegrensene vil være 

å få etablert en ny boligtomt i et område som består av spredt bebyggelse med ganske store 

tomter. Det kan videre angis som en fordel for dispensasjon at planen er av eldre dato, og at 

det på generelt grunnlag skal mindre til for å fravike en eldre plan enn en ny plan. 

 



- 

Til tross for at reguleringsplanen er av eldre dato, har det likevel ikke, så vidt rådmannen kan 

se etter at planen trådte i kraft, vært godkjent fradeling av tomter i dette området tidligere, 

utover de tomter som ble regulert inn i planen. Rådmannen vurderer at dispensasjon fra de 

regulerte tomtegrensene vil endre karakteren av området gjennom en fortetting. Eiendommen 

gnr/bnr 49/356 ligger i et verneverdig område, og en dispensasjon for fradeling vil medføre en 

endring av det verneverdige området kommunen i utgangspunktet ønsker å bevare. Dette selv 

om tiltakshaver ønsker å bygge nytt bolighus i samme stil som det øvrige i området. 

Godkjenning av dispensasjonen vil også kunne ha presedensvirkning for tilsvarende saker. Det 

vil kunne bli økt press på å fradele utover regulerte tomtegrenser i slike saker. Saken vil også 

kunne medføre at man heller søker om dispensasjon fra regulerte tomtegrenser, enn å foreta en 

revisjon av reguleringsplan, hvor man ville fått frem en samlet vurdering av hele området. 

 

Jo Sellæg, som er ekspert innen bygningsvern, gjorde for ca. 15 år siden vurderinger av hus i 

Hønefoss med tanke på verneverdi. Bygninger ble vurdert ut fra ulike kriterier, og det ble gitt 

en samlet vurdering om lav, middels eller høy verneverdi. I tillegg ble det anbefalt om området 

den enkelte bygning ligger i, skulle reguleres for bevaring. Kommunen har jobbet videre med 

bygningsvern, blant annet med utgangspunkt i Sellæg sine registreringer og anbefalinger. Hans 

anbefalinger ble lagt inn i kommunens kartgrunnlag (se vedlegg nr. 8, rød farge angir område 

merket for bevaring).  

 

18.10.2016 vedtok Formannskapet i Ringerike kommune en temautredning for kulturmiljø i 

Hønefoss. Temautredningen skulle danne grunnlag for det videre arbeidet med forslag til 

revidering av kommuneplanens arealdel. Området Follumåsen, hvor omsøkte eiendom ligger, 

er et av fem områder for bevaring det ble foreslått at skulle tas med videre i kommuneplanen. I 

høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er området innenfor hensynssone for bevaring 

av kulturmiljø, H570. 

 

Rådmannen mener at fordelene med dispensasjon fra regulerte tomtegrenser, ikke er «klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering». En eventuell tillatelse bør etter rådmannens 

vurdering foreligge som en reguleringsendring basert på en helhetsvurdering av området hvor 

også andre faktorer som for eksempel transportløsning og samfunnssikkerhet vurderes, og ikke 

som en dispensasjonssak. Med regulering vil man unngå presedens og samtidig kunne ta for 

seg endring av flere tomter, og endret tomtestruktur innenfor planområdet dersom det er 

ønskelig. 

 

Rådmannen kan etter dette ikke se at vilkårene for å godkjenne en dispensasjon foreligger, og 

anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å avslå søknad om dispensasjon og 

fradeling. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart, datert 03.05.2018. 

2. 18/848-11 – Oversender Fylkesmannens uttalelse til søknad om dispensasjon, datert 

12.04.2018. 

3. 18/848-10 – Uttalelse til søknad om dispensasjon, datert 10.04.2018. 

4. 18/848-5 – Oversendelse til Fylkesmannen for uttalelse om dispensasjon fra 

reguleringsplan 133 "Veien skole med tilliggende område", datert 19.03.2018. 

a. Tilbakemelding gitt i e-post 30.10.2015. 

b. Brev 13.1.13 til oss fra departementet. 

c. Artikkel i «Planjuss nr 1/2012». 
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5. 18/848-4 – E-post sendt 13.03.2018 fra tiltakshaver til kommunen. 

a. Krav om politisk behandling, datert 13.03.2018. 

6. 18/848-2 – Foreløpig svar på søknad om deling av eiendom, datert 13.03.2018. 

7. 18/848-1 – Oversendelsesbrev til søknaden, sendt 27.02.2018. 

1a Søknad om fradeling fra gnr/bnr 49/356, datert 22.02.2018. 

1b Søknad om fradeling skjema utfylt, datert 22.02.2018. 

1c Sitplan 7. 

2 Søknad om dispensasjon skjema utfylt, datert 22.02.2018. 

3 Erklæring om vegrett, datert 20.02.2018. 

4a Uttalelse fra kommunen om VA. 

4b Kart over Ludvig Gr. veg VA, datert 17.01.2018. 

5 10333-S-01 Stabilitet [8438], datert 07.02.2018. 

6a Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, datert 13.02.2018. 

6b E-post til Buskerud Fylkeskommune, sendt 19.02.2018. 

7 Opplysninger gitt i nabovarsel, datert 22.02.2018. 

8a Kvittering for nabovarsel. 

8b E-post fra Kvale advokater, sendt 30.01.2018. 

8c Naboliste gnr.49 bnr.356, datert 23.01.2018. 

8. Kartutsnitt som viser område for bevaring i temautredning om kulturmiljø i Hønefoss, 

datert 16.05.2018. 

9. Reguleringsplankart, reguleringsplan nr. 133. 

10. Reguleringsplankart, reguleringsplan nr. 133-02. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
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 TIL INFORMASJON VIDERESENDES «FYLKESMANNENS UTTALELSE TIL 

SØKNAD OM DISPENSASJON» 

GNR/BNR 49/356 - FRADELING AV BOLIGTOMT. 

 

Vedlagt er Fylkesmannens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av 

boligtomt. 

 

Etter at du har sett igjennom uttalelsen ber vi om en tilbakemelding om du fremdeles 

ønsker at søknaden skal behandles, som dispensasjonssak. 

 

 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 40804508 

 

    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Fylkesmannens uttalelse til søknad om dispensasjon. 



Vår dato: 10.04.2018 
Vår referanse: 2018/1974 
Arkivnr.: 421.4 
Deres referanse: 18/848-5 
Saksbehandler: Brede Kihle 
Innvalgstelefon: 32266865

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 - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for fradeling av en boligtomt ved Ludvig Grønvolds vei 9B 
 

Ringerike kommune har i brev av 19. mars 2018 oversendt en søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Veien skole fra 1985 for fradeling av en tomt fra gnr. 49/356.  
 
Den aktuelle tomta har en størrelse på ca. 3792 m2 og det er ønske om å dele fra en tomt på ca 
1000 m2 på den nordlige delen av tomta. Det går frem av saken at gjeldende plan ikke åpner 
opp for fradeling av nye tomter utover det som er vist i plankartet hvor det er inntegnet 18 nye 
boliger med tilhørende tomter. 
 
Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19. Fordelene ved en 
dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de 
formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. 
 
Fylkesmannen vil videre vise til Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 
som fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Det må redegjøres for hvordan de 
miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 
vurdert og fulgt opp i denne saken. 
 
Fylkesmannen kjenner ikke til spesielle natur-, landskaps- eller friluftsinteresser som blir 
direkte berørt av tiltaket. Isolert sett har vi derfor ingen spesielle merknader til søknaden ut fra 
nasjonale og viktige regionale interesser. 
 
Når det er sagt vil vi bemerke at gjeldende reguleringsplan er over 30 år gammel og at den 
delen av planen som omfatter omsøkte tiltak består av spredt bebyggelse med til dels store 
tomter. Ved en eventuell innvilgelse av søknaden bør kommunen særlig vurdere faren for 
presedensvirkning og hvilke virkninger dette kan få. Ved en fortetting av området vil dette 
endre karakteren på området. Det går frem av saken at området har antikvarisk verneverdi 
med bakgrunn i industrihistorien knyttet til Follum fabrikker. 
 
Med bakgrunn i at gjeldende plan er av eldre dato vil vi derfor først og fremst anbefale en 
revisjon av den gamle reguleringsplanen og at eventuelle nye tomter blir vurdert i forbindelse 
med endring av denne planen. Dette vil sikre en samlet vurdering for hele området hvor 
konsekvensene blir utredet og hvor det blir sikret en bedre prosess og medvirkning for den 
videre utviklingen av området.  
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Vi har tillit til at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken og at lokale miljøverdier 
og lokale interesser i tilstrekkelig grad blir ivaretatt.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/848-5 10085/18 GNR 49/356  19.03.2018 

 
OVERSENDELSE TIL FYLKESMANNEN FOR UTTALELSE OM DISPENSASJON 

FRA REGULERINGSPLAN 133 "VEIEN SKOLE MED TILLIGGENDE OMRÅDE" 

GNR/BNR 49/356 - LUDVIG GRØNVOLDS VEI 9B - DELING AV EIENDOM 

 

Ringerike kommune viser til søknad, mottatt 27.02.2018, om dispensasjon fra reguleringsplan 133 

«Veien skole med tilliggende område» for fradeling av ny boligtomt. 

Ringerike kommune ved Arne Hellum som er leder byggesaksavdelingen, ble første gang 

30.10.2015 kontaktet av søker og forelagt planen om å fradele en ny tomt fra eiendom gnr/bnr 

49/356. Den gang ga Hellum er tilbakemelding på -epost (se vedlegg).  

Etter at vi mottok søknad om fradeling ga vi på nytt en tilbakemelding (foreløpig svar) der vi 

anbefalte søker å kontakte plankontoret for å regulere eiendommen. Vi opplyste videre at 

dersom søker krevde at vi behandlet søknaden om dispensasjon etter plan og bygningsloven så  

ville det ligge an til at vi ville legge saken fram til politisk behandling. Videre nevnte vi at vi 

så for oss at vi da ville anbefale rådmannen å ha en negativ innstilling til dispensasjonen og 

fradelingen i saksfremlegget. (se vedlegg). 

I etterkant av tilbakemeldingen har søker krevd at kommunen behandler søknaden  om 

fradeling  etter plan- og bygningsloven § 21-1 m og dispensasjonssøknaden etter plan- og 

bygningsloven §19. 

Vår vurdering er som beskrevet ovenfor (og i tilbakemeldingene som er gitt) at vi vil være 

negative til søknaden om dispensasjon for å fradele en ny tomt. Det er flere store tomter i 

planområdet slik at det er stor fare for at en godkjenning til fradeling av ny tomt vil føre til 

presedens, men med en regulering vil man unngå presedens og samtidig ville man kunne ta for 

seg flere av tomtene innenfor planområdet dersom det hadde vært ønskelig. 

Reguleringsplanen viser hvor det skal kunne fradeles nye tomter.  Ut i fra vedlagte artikkel i 

«Planjuss nr. 1/2012» og brev 13.1.13 til oss fra departementet, har vi forstått det slik at 

fradeling av ytterligere tomter i en slik plan skal skje ved regulering, og at å behandle 

fradelingssaker som dispensasjon ikke skal gjøres for helt nye tomter, men evt. for å fradele for 

tilleggsareal til eksisterende tomter.  Når vi nå sender saken til fylkesmannen for uttalelse, er 

det for å få fylkesmannens uttalelse, slik at vi skal få et bedre grunnlag for å skrive 

saksframlegg og innstilling til vedtak for våre politikere.  Vi er klar over at uttalelse ikke 

trengs i saker hvor man avslår dispensasjonssøknader, men rutinen i politiske saker i Ringerike 

er at det helst skal legges fram alternative forslag til vedtak, typisk det motsatte av 

innstillingen.  
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Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 40804508 

    

   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Gunnar Hallsteinsen, Ludvig Grønvolds vei 9 B, 3517 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Tilbakemelding gitt i e-post 30.10.2015 

Brev 13.1.13 til oss fra departementet. 

Artikkel i «Planjuss nr 1/2012» 

Søknad om deling 

Foreløpig svar 

Krav om politisk behandling 

Reguleringsplankart 

Reguleringsbestemmelser 









Fra: gunnar hallsteinsen [gunnar.hallsteinsen@gmail.com] 

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

Kopi: Hans Otto Larsson [Hans.Otto.Larsson@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 13.03.2018 20:24:58 

Emne: SV: fradeling 

Vedlegg: Krav om politisk behandling.pdf; Foreløpig svar på søknad om deling av eiendom.pdf 

Hei. Jeg legger ved krav om politisk behandling av søknaden om dispensasjon og fradeling. Legger også ved brevet fra kommunen. Jeg ønsker  bekreftelse på 
at brevet er mottatt. 
 
Gunnar Hallsteinsen, siv ark mnal. 
Ludvig Grønvolds vei 9b, 3517 Hønefoss, 
tlf. 905 90 189 
 

Fra: Hans Otto Larsson 
Sendt: tirsdag 13. mars 2018 kl. 14.35 
Til: 'gunnar hallsteinsen' 
Emne: SV: fradeling 
 
Hei 
Vedlagt ligger kopi av foreløpig svar, som også er sendt med «svar ut» i ESA. 
 
Vennlig hilsen 
  

Hans Otto Larsson 

Byggesaksbehandler i Ringerike Kommune 
Tlf direkte: 40804508 

Tlf sentralbord: 32 11 74 00 
Søknader ol. pr e-post, kan sendes til: postmottak@ringerike.kommune.no med kopi til saksbehandler. 

Hjemmeside byggesak: www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Byggesak 

E-post leder byggesak: Arne.Hellum@ringerike.kommune.no  

 
 
 



Fra: gunnar hallsteinsen [mailto:gunnar.hallsteinsen@gmail.com]  

Sendt: 12. mars 2018 15:28 

Til: Hans Otto Larsson 

Emne: fradeling 

 
 
Hei Hans Otto, har du rukket å se på delesaken vår? 
 
Vennlig hilsen 
Gunnar Hallsteinsen, siv ark mnal. 
Ludvig Grønvolds vei 9b, 3517 Hønefoss, 
tlf. 905 90 189 
 
 



Fra Lene og Gunnar Hallsteinsen

Ludvig Grønvolds vei 9b

351 7 Hønefoss

Til Ringerike kommune
Byggesakskontoret v/Hans Otto Larsson

Postboks 1 23

3502 Hønefoss
postmotta k@ rin gerike. komm un e. no

SøKNAD OM DELING AV EIEN DOMM EN GNR/BN R 49I356-LUDVI G GRøNVOLDS VEI 98

KRAV OM BEH AN DLI N G AV SøKNADEN OM DISPENSASJON OG FRADELING ETTER PLAN- OG

BYGNI NGSLOVEN

Vi viser til søknaden vår av 22.02.201 8, om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og søknad om

fradeling av tomt for bygging av ny tilpasset bolig.

Vi viser også til brev fra kommunen av 1 3.03.201 8 med forelØpig svar om negativ innstilling i saken.

Vi ber med dette om politisk behandling av søknaden om dispensasjon og fradeling etter plan- og

bygningsloven.

Lrr, , * ff^l , ttf*r*. . r-, . ̂ h, , ; --- \æ U a-*
Hønefoss 1 3.03.201 8 Lene Hallsteinsen G{rnnar Hallsteinsen



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

Gunnar Hallsteinsen 

Ludvig Grønvolds vei 9B 

3517 Hønefoss  
 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/848-2 9108/18 GNR 49/356  13.03.2018 

 

FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM 

GNR/BNR 49/356 - LUDVIG GRØNVOLDS VEI 9B 
 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 
Viser til søknad om fradeling av ny boligtomt registrert mottatt 01.03.2018. 
 

Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan 133 «Området ved veien 
skole» vedtatt i Ringerike kommunestyre 25.06.81, stadfestet av Fylkesmannen i Buskerud iden 
30.10.1985. 
 
Høsten 2015 var du på besøk hos Arne Hellum på byggesaksavdelingen og viste frem planer 
om å dele opp boligeiendommen din. 
I e-post datert 30.10.2015 ga Arne Hellum en tilbakemelding til deg hvor det stod blant annet:  
 
«Jeg har i dag tatt dette opp med Grethe Tollefsen og Heidi Skagnæs. Vi har sett på plankartet 
og noe på bestemmelsene for reguleringsplan nr. 133 - «Område ved Veien Skole». 
 
Plankartet viser tydelig hvor nye boliger skulle kunne bygges på nye tomter. Hovedsakelig 
sørvest i planområdet er det så vidt jeg kan telle inntegnet 18 nye slike. I den delen av området 
der din eiendom ligger, er det ikke inntegnet oppdeling til flere boliger. Mange boligeiendommer i 
området der din eiendom ligger er også uvanlig store til boligeiendommer å være, og det ville 
teknisk sett være mulig å bygge mange nye boliger. Men vi kan ikke se at reguleringsplanen 
legger opp til fradeling for nye boligtomter utover de 18 nevnte. 
 
Vedlagt oversendes et brev 11.01.13 til oss fra departementet og en artikkel i «Planjuss 
nr.1/2012». Slik vi tolker det vil det måtte reguleres for å kunne fradele boligtomt innenfor 
reguleringsplan nr. 133. Området er foreslått regulert som verneområde for bevaring av 
verneverdige bygninger, noe som ikke er avklart i gjeldende plan. Videre ligger 
eiendommen/reguleringsplanen innenfor område med kvikkleire. Dette med verneområde og 
kvikkleire aktualiserer ytterligere behovet for regulering. 
 
Dersom du ønsker å gå videre med planene, vil planavdelingen være den rette å henvende seg 
til.» 
 
Vi på byggesak har 13.03.18 på nytt tatt kontakt med enhetsleder Heidi Skagnæs samt 
nåværende leder på Areal og byplankontoret, Knut Kjennerud. Ingen av oss kunne ikke se at det 
er kommet noen endringer i de reguleringsmessige forholdene når det gjelder fradeling av ny 
tomt, og vi har samme oppfatning som i 2015 at en fradeling av vil kreve en regulering. 
 
Vi på byggesaksavdelingen mener at riktig saksgang for å få fradelt ny tomt vil være at du tar 
kontakt med  Knut Kjennerud på Areal- og byplankontoret for å få satt i gang en regulering. 



 

 

 

2 

(Kjennerud kan treffes på tlf.90835424) 
  
Men selv om vi anbefaler en regulering, kan du likevel velge å kreve at vi behandler søknaden 
om dispensasjon og fradeling etter plan- og bygningsloven, noe vi da eventuelt må gjøre.   
Søknaden ligger da an til å ville bli lagt fram til politisk behandling. Vi ser så langt for oss at vi vil 
anbefale rådmannen å ha negativ innstilling til dispensasjonen og fradelingen i saksfremlegget 
på bakgrunn av den reguleringsmessige situasjonen vi har redegjort for. 
 
Dersom det er ønske om at vi på byggesak skal legge frem saken til politisk behandling, ber vi 
om en tilbakemelding innen 03.04.18, slik at saken kan overføres til en av våre jurister som 
vanligvis tar seg av saksfremlegg som skal til politisk behandling. 
 

 
Med hilsen 

Arne Hellum 
 

Avdelingsleder byggesak 
 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 
E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 
Telefon: 40804508 
 
 
                  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
 



Fra: gunnar hallsteinsen [gunnar.hallsteinsen@gmail.com] 

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

Kopi:  
Sendt: 27.02.2018 12:09:56 

Emne: Søknad om deling av boligeiendom 

Vedlegg: 1a søknad om fradeling fra 49_356.pdf; 1b søknad om fradeling skjema utfylt.pdf; 1c sitplan 7.pdf; 2 søknad om dispensasjon skjema 

utfylt.pdf; 3 erklæring om vegrett.pdf; 4a uttalelse fra kommunen om VA.pdf; 4b kart over Ludvig Gr. veg VA.pdf; 5 10333-S-01 

Stabilitet[8438].pdf; 6a Uttalelse fra BFK.pdf; 6b epost til bfk.pdf; 7 opplysninger gitt i nabovarsel.pdf; 8a kvittering for nabovarsel.pdf; 8b epost 

fra kvale advokater.pdf; 8c naboliste gnr.49 bnr.356.pdf 

Jeg viser til samtale med Hans Otto Larsson og legger ved søknad om deling av eiendom med vedlegg.  
 
Når det gjelder varsling av naboer: 
-Norske Skog eiendoms konkursbo har ikke lengre rettigheter i området og er i prosess for sletting i  grunnboka, se vedlegg fra advokatene Kvale. 
-Ole E. Aasen er død. Hans rettigheter er i prosess for sletting i  grunnboka, kfr. Terje Hval. 
-I forholdt til naboliste jeg mottok fra kommunen, har jeg føyd på Unni Moreno, Ludvig Grønvolds vei 1. 
 
Når deling er vedtatt og fradelt eiendom er opprettet, vil jeg tinglyse rettighet fra Terje Hval for vegatkomst fra stikkvegen samt rettigheter for den nye 
tomta, for avkjørsel samt vann- og avløpsledning på den avgivende eiendommen. 
 
Jeg ønsker bekreftelse på at søknaden  er  mottatt med totalt 14 vedlagte filer. 
 
Gunnar Hallsteinsen, siv ark mnal. 
Ludvig Grønvolds vei 9b, 3517 Hønefoss, 
tlf. 905 90 189 
 



Fra

Gunnar Hallsteinsen

Siv ark mnal

Ludvig Grønvolds vei 9b

351 7 Hønefoss

Mob 905 90 1 89

Gunna r.hallsteinsen@gmail.com

Til Ringerike kommune

Byggesak v/Hans Otto Larsson

Postboks 1 23

3502 Hønefoss

SøKNAD OM DELING AV EIEN DOMM EN 491 355 I RINGERIKE

Som hjemmelshavere av eiendommen 49/356, Ludvig Grønvolds vei 9b, i Ringerike, søker vi med

dette om fradeling av en del av eiendommen til ny boligtomt.

Jeg er nå 70 år, ogvi ønsker der å bygge en lettstelt livsløpbolig som passer bedre i alderdommen, og

på en mindre tomt. Jeg ble rammet av hjerneslag høsten 201 7, og det var en påminnelse om at vi må

tilrettelegge boligsituasjonen i tide. Vi har tanker om å overlate dagens bolig på eiendommen til ett
av barna. Vi tenker å dele fra 1 000 m2. Dagens tomt er 3775 m2. Se vedlagte situasjonsskisse.

Vi ønsker å føre opp en enkel enebolig i en eller en og en halv etasje, fundamentert med plate på

mark uten store inngrep i terrenget.

Vi er kjent med at fradelingen ikke er vist på den gjeldende reguleringsplanen 1 33 «Veien skole med

tilliggende områder». Vi har derfor lagt ved sØknad om dispensasjon fra planen. Søknaden om

dispensasjon er gjort kjent i nabovarselet.

Vi har fått erklæring fra vegeieren, Terje Hval til å nytte den private vegen. Se vedlegg. Felles

avkjørsel for de to tomtene vil være plassert slik som den er i dag på den avgivende eiendommen og

med tinglyst rett for den nye eiendommen til å nytte denne.

Vi har vært i kontakt med kommunens vann- og avløpsetat og fått anvist påkopling. Se vedlegg. Om

stikkledningene for den nye eiendommen går over den avgivende eiendommen, vil det bli tinglyst en

rettighet for dette.

Vi vedlegger en vurdering av geoteknisk sikkerhet utarbeidet av en lokal geoteknisk rådgiver, Lars

Tronrud. Rådgiveren sier at prosjektet ikke vil svekke sikkerheten dersom vi fjerner masse med en

vekt som tilsvarer vekta av bygningen og erstatter den med lett masse (løs leca eller polystyren).

Området har en antikvarisk verneverdi, spesielt med bakgrunn i industrihistorien knyttet til Follum

fabrikker. Vi mener den nye boligen ikke vil svekke denne verdien og det er støttet av den vedlagte

uttalelsen fra Buskerud fylkeskommune. Boligen vil ha en diskret plassering og ikke ta bort det åpne

preget i området. Den vil få et formspråk som harmonerer med det eksisterende. Dette gjelder

takform, takvinkel, materialer og farger. Se vedlagte uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune ved Jørn

Jensen.



Vi har snakket med og orientert alle de naboene som er berørt og vedlegger skjema 5155
«Opplysninger gitt i nabovarsel» og 5155 «Kvittering for nabovarsel». lngen er negative til
fradelingen.

u*^'::),"
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Dalo u 7 '- Lene Hallsteinsen Gunnar ffillsteinsen

Vedlegg:

1 - Søknad om deling av eiendom
2- Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen

3- Erklæring fra hjemmelshavere til privat veg

4- Uttalelse fra kommunens vann- og avløpsetat

5- Uttalelse fra geoteknisk rådgiver

6- Uttalelse fra vernemyndighet
7- Skjema 5155, «Opplysninger gitt i nabovarsel»

8- Skjema 5155 «Kvittering for nabovarsel».
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Endret 25.04.16 Miljø- og arealforyaltningen
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SøKNAD OM DI SPENSASJON

iendommens adresse

4q 3rL v}vu\c 674rSootbs uei 7V

Det søkes med dette om dispensasjon fra:

i-I i (ommunepjåÅed besienmålser
i

iE I aeOYggelges-Plan
ii...:...'.....-'---........1-v-v.. *""""""" "! -'---t--------,-----

iE- 1 Plan, o-g bYg1 ing-s-lovgn
i

i l-l :teknisk forskrift i

: I liVeoloven :

, EiAnneti . i
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Det søkes om dispensasjonen fra følgende bestemmelse/forskrift, for å bygge:

P€Cttr-«; Mi Pt *u \a3 \)A\e§ sYDLe V4cb1r],vi'ctc\e§D€ on\fu€

Begrunnelse for å søke dispensasjon er (angi evt. fordeler/ulemper dispensasjonen

medfører):

D Andre vedlegg/søknad

H :\EtateAPlanBygg\Byggesak\Skiema\DISPENSASJON.doc

qB

søkes om dispensasion for følgende eiendom

underskrift
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Erklæring om rettighet i fast eiendom 1

lnnsenders navn (rekvirent) :

Gunnar Hallsteinsen
Adresse:

Ludvig Grønvolds vei 9b
Postnummer: I Poststed:

351 7 Hønefoss
Fødselsnr./Org.nr. I nef.nr.

17024829928

Plass for tinglysingsstempel

1. Hjemmelshaver (avgiver)

Fødselsr,r lorgnr (1 ilg ffieo
Terje Hval (Hjemmel til eiendomsrett) 0q(,r5? yt3trL

2. Eiendom (avgivers) 3

Kommunenr. I Kommunenavn lvrrr'

49 1270605 Ringerike

::

A

Rettighet for fast eiendom (reell servitutt) a

Kommunenr. l Kommunenavn l Gnr. l Bnr. l Fnr. lSnr.
0605 Ringerike

Eiendom som skal skilles fra

49/356

B

Rettighet for person (personleg servitutUpengeheftelse)

Fødselsnr./Org.nr. (1 1/9 siffer)

2o/r-' ,9
Statcns kartverk - veiledende skjema (Bokm Erklæring on.r rettrghet i last eiendom

3. Rettighetshaver - fyll ut enten alternativ A eller B



Vegrett på 491 1 27 for tomt som skal skilles ut fra 49/356. Se skisse

Vedlegg: KarUskisse som viser avgivers eiendom og rettigheten inntegnet. X .lu E ruei
(OBS! Viktig dersom rettigheten er knyttet til en fusisk del av eiendommen)

5. Andre avtaler (som ikke skal tinglyses) 7

Noter:

1 ) Dette skjemaet kan brukes fortinglysing av rettigheter ifast eiendom, som for eksempel veirett, jaktrett, borett, forkjøpsrett og
lignende. Hvilke rettigheter som er gjenstand for tinglysing reguleres av tinglysingsloven § 12. Skjemaet fylles ut i to eksemplarer
og sendes til følgende adresse: Kartverket Tinglysing, Postboks 500 Sentrum, 3507 Hønefoss. Det ene eksemplaret arkiveres
hos Kartverket, mens det andre eksemplaret returneres til innsender (rekvirent) etter tinglysing.

2) Rekvirenten er den som sender inn dokumentet for tinglysing. Denne vil få det ferdig tinglyste dokumentet tilsendt, og faktura for
ti ng lysingsgebyr.

3) Eiendommen hvor rettigheten ligger.

4) Rettigheten vil følge eiendommen uavhengig av hvem som til enhver tid er eier av eiendommen, jfr. avhendingsloven § 3-4 annet ledd
bokstav d.

5) Formålet med denne underskriften er å sikre at avgiver/hjemmelshaver har sett begge sider av dokumentet.

6) Rettigheten må gis en nøyaktig tekstlig beskrivelse,.jfr. tinglysingsloven § 8, jfr. forskrift om tinglysing § 4 (klarhet og form). Dersom
rettigheten er knyttet til en fysisk del av en fast eiendom skal den stedfestes, og bør tegnes inn på et kart eller skisse over
eiendommen.

7) Det er ikke nødvendig å fylle ut dette feltet.

8) Den som signerer må ha grunnbokshjemmel til den eiendommen hvor rettigheten ligger. Dersom det er flere hjemmelshavere til
eiendommen, må alle skrive under, eller det må vedlegges fullmakt fra den eller de som ikke undedegner

Statens kartverk - veiledelde skjema (Rokmål) Erklæring orn rettighct i last eiendom Side 2 av 2

4. Beskrivelse av

6. Underskrifter

År. ̂ r{. s, zo/z - zu tV
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M e d s t je r n e
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Gunnar

Ingen Hangouts-kontakter

Finn noen
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O l a M o r t e n S o l b e r g < O la . M o r t e n . S o lb e r g @ r in g e r ik e . k o m m u n e . n o > 1 7 . ja n . ( f
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L e g g e r v e d e t k a r t s o m v is e r le d n in g s - in f r a s t r u k t u r e n i o m r å d e t .

H å p e r d e t t e e r s v a r p å d in f o r e s p ø r s e l.

Best regards
Ola Morten Solber g
Driftsingeniør V ann
Ringerike Kommune
ola.morten.solber g@ringerike. kommune.no
Tlf: 0047 970 95830
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Flytt til innboksen Mer 1 0 a v
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Utredning av flom - og skredfare

Dokument nr. 10333 - S - 01

7. FEBRUAR 2018
ARKIMEDUM AS

Færdenveien 8 – 3514 Hønefoss



side 1
10333 - S - 01 Ludvig Grønvolds vei 9

Prosjekt Ludvig Grønvolds vei 9B
Kommune 0605 Ringerike
Gnr 49
Bnr 356

Rekvirert av Skrevet av

Kontakt Gunnar Hallsteinsen Arkimedum AS

Kontak t person Gunnar Hallsteinsen Lars P. Tronrud

Mail Gunnar.hallsteinsen@gmail.com lars@arkimedum.no

Mobil +47 9059 0189 91 82 44 36

Lover, standarder, forskrifter, veiled ere og håndbøker .

/1/ TEK17 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger

/2/ Eurokode 7, kap.11 Områ destabilitet

/ 3 / NVE 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar

/4/ NVE 04/2011 Retningslinjer for flomberegninger

/5/ NVE 3/2015 Flaumfare langs bekker

/ 6 / NVE 7/2104 Sikkerhet mot kvikkleireskred

/ 7 / NVE / NGI Veileder ved små inngrep i kvikkleiresoner

/8/ NVE 8/2014 Sikkerhet mot skred i bratt terreng

/ 9 / NGI 2008 Program for økt sikkerhet mot leirskred



side 2
10333 - S - 01 Ludvig Grønvolds vei 9

Oppdragsbeskrivelse

Gunnar Hallsteinsen planlegger å oppføre ny enebolig i Ludvig Grønvolds vei 9 , og ønsker en geoteknisk
vurdering av o mrådestabilite ten . Arkimedum AS er engasjert for å foreta slik vurdering, og utarbeide en
analyse av grunnforhold og stabilitet.

Det vises for øvrig til tilsendte kart og tegninger.

Område for nytt bygg

1 Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninge r

/1/ § 7 - 1

(1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot

skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger .

(2) Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terr eng ikke

utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltak
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2 Sikkerhet mot flom og stormflo

/1/ § 7 - 2

(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor skal ikke plasseres i flomutsatt område.

(2) For byggverk i flomutsatt om råde skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes, Byggverk skal

plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i

tabellen nedenfor ikke overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes sikkerhetsk lasse

som for skred, jmf § 7 - 3

(3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for stormflo

(4) Byggverk skal plasseres eller sikres slik at det ikke oppstår skade ved erosjon.

2. 1 Flomfare

Tomten ligger på en åsrygg, og har et minimalt nedbørsfelt. Det er ikke bekkeløp eller annen vannføring
som går gjennom eller ved tomten.

• Tomten er avklart for flomfare

2. 2 Erosjonsfare

Tiltaket vil ikke være utsatt for – eller føre til – erosjon av terreng et .

• Tomten er avklart for erosjonsfare
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3 Sikkerhet mot skre d /1/ § 7 - 3

(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkningene av skred, skal ikke plasseres i

flomutsatt område.

(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende

uteareal skal plas seres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkningene av skred,

slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides.

/6/ pkt 4.3

3.1 Befaring

Befaring ble gjort den 0 7 . 02 .201 8.

Det var - 6 ° C og snø p å bakken under befaringen.

Formålet med befaringen var - ved øyesyn - å vurdere terreng, fall, kritiske snitt, vegetasjon osv som kan gi
in dikasjoner på stabiliteten.

På befaringen kunne sees at planlagt område for ny enebolig ligger på en åsrygg. Nytt by gg er tenkt utført
med plate på mark og i 1,5 etasjer. Tomten er ikke helt flat, men en utgraving for fundamenter vil kunne
løses greit uten å grav e spesielt dypt inn i bakenforliggende masser.

Ved inspeksjon av kjeller i eksisterende enebolig kunne ikke s ees riss i kjellervegger, rundt vinduer eller
andre steder.

Det er flere – ca 20m høye – furuer på tomta. De står helt rette, og tiltakshaver kunne fortelle at telling av
årringer på en furu som ble hugget for et par år tilbake viste at denne var ca 220 år gammel.
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3.2 Kartgrunnlag

Fig 1 NVE aktsomhetskart for kvikkleireskred
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Fig 2 NGU løsmassekart

Nr Type Beskrivelse

41
Hav - og fjordavsetning,
sammenhengende dekke,
ofte med stor mektighet.

Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti - tall
meter. Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkleireskred,
ofte angitt med tilleggssymbol. Det er få eller ingen fjellblotninger i
området.

50 Elve - og bekkeavsetning
(fluvial avsetning)

Materiale som er transportert og avsa tt av elver og bekker. De mest
typiske formene er elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer,
og materialet er sortert og rundet. Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn
10 m

120 Fyllmasse (antropogent
materiale)

Løsmasser tilført eller ste rkt påvirket av mennesker aktivitet, vesentlig i
urbane strøk

Fig 3 NGU løsmassebeskrivelse
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3. 3 Vurderinger

NVE Faregradskart (fig 1 ) viser at tomten ligger innenfor aktsomhetsområde t 864 Follumåsen med faregrad
MIDDELS og risikoklasse 4 . Løsmassekart (fig 2 og 3) viser masser av elveavsatt sand over leire.

Tiltaket er en mindre enebolig, og må kunne sies å være av begrenset omfang. Det er ikke foretatt
grunnundersøkelser på tomt, og jeg kan derfor ikke vite sikkert om det er masser med
sprøbruddegensk aper i dypere lag eller ikke. Jeg må derfor anta at det faktisk er bløt leire i grunnen – m e d
til s v a r e n d e lav skjærstyrke – og gjøre en stabilitetsanalyse med dette som utgangspunkt. Dersom
sikkerhetsfaktoren blir høy nok under slike forhold vil vi ha dokume ntert sikkerheten mot globalt
grunnbrudd.

Tiltakets s v æ r t begrensede omfang mener jeg gjør at det vil være tilstrekkelig å u t r e d e sikkerheten m o t
s k r e d ved å følge kravene i NVE Veileder ved små inngrep i kvikk leiresoner /7/ :

a) Stabiliteten skal ikke forverres på grunn av bebyggelsen .
K ompensert fundamentering.

b) I ravinert terreng må nybygg ligge i en avstand minst 2 x ravinehøyden fra topp skråning. Ved
kortere avstand til topp skråning bør geoteknisk sakkyndi g kontaktes.

Bygget ligger i kortere avstand enn 2 x H fra topp skråning , og sikkerhet en
d okumentere s med stabilitetsanalyse.
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a) Kompensert fundamentering

Ved kompensert fundamentering skal netto avlastning være lik eller større enn n etto pålasting av
terrenget.
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Fig 4 Prinsippskisse for uttrauing og oppbygging
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b) S tabilitetsanalyse

Geotekniske parameter

Løsmassekart og topografi på tomta indikerer at det er sandige masser øverste 2 - 3m - muligens mer – over
leire. Det er også sannsynlig at øvre lag av leira er godt konsolidert og fast.

Det forutsettes likevel – konservativt - at alle grunnmassene består av bløt leire med følgende p arametere:

• Udrenert skjærfasthet Su = 1 2 kPa
• Tyngde = 20 kN/m3

Kritisk snitt

Kritisk snitt vil være gjennom nytt bygg og direkte ned skråning østover.

Fig
Fig 5 Kart med kritisk snitt
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Analyse metode

D r i v e n d e o g s t a b i l i s e r e n d e m o m e n t e r med lamel l m e t o d e n

Rotasjonssenter bestemt med Janbus metode

Fig 6 Lamellmodell
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4 KONKLUSJONER

Flom og erosjon

• Tomten er avklart for flom fare
• Tomten er avklart for e rosjon sfare

Kompensert fundamentering

• Tyngde av nytt bygg kompenseres m e d uttrauing av 80 cm masser f r a e k s i s t e r e n d e t e r r e n g . På
traubunn legges 20 cm k o m p r i m e r t pukk før støp av såler. U n d e r g u l v l e g g e s 5 0 c m X P S . S e f i g 4

• Uttrauede masser skal ikke mellomlagres på tomt, men fraktes direkte bort og deponeres på egnet
sted.

Global stabilitet

• Stabilitetsanalysene viser sikkerhet m o t sirkulært skred F = 1,54 Kravet er F > 1,4
• T omten har tilfredsstillende sikkerhet før og etter tiltak.

Hønefoss 07 .0 2 .201 8

Lars P. Tronrud
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

LUDVIG GRØNVOLDS VEI 9B, GNR. 49 BNR. 356, FOLLUMÅSEN, HØNEFOSS, RINGERIKE
KOMMUNE
NYTT BOLIGHUS

Vi viser til e-post datert 19. januar 2018, der vi blir bedt om å komme med en uttalelse til
deling av boligtomt med hensikt å bygge et nytt bolighus. Det er ikke foretatt befaring i
denne forbindelse.

BESKRI VELSE
Follumåsen ligger en drøy kilometer nordvest for Hønefoss sentrum, i hellende skogkledd
landskap. Dette er et boligfelt med relativt store tomter, bebygd med bolighus oppført i
stilarten byggmesterfunkis.
Ludvig Grønvolds vei 9b er en av seks tilnærmet like eneboliger i to etasjer, i bindingsverk
kledd med liggende panel. De har todelte vinduer og saltak tekt med takstein.

HI STORIE
Follumåsen ble bygd ut i perioden 1947-ca. 1952 for Follum Fabrikker. Den sørøstre
delen, som omfatter bl.a. denne eiendommen, ble utbygd først, med boliger for
direktører ved fabrikken. Arkitekten het trolig Klem og var fra Oslo.
Resten av området består delvis av noe mindre eneboliger, for sivilingeniører, salgssjefer
o.l., delvis av tomannsboliger.

VU RDERI NG AV VERN EVERDI
Follumåsen er et av tre områder i Hønefoss som er i det såkalte NB!-registeret hos
Riksantikvaren. Det er en database som inneholder byer og tettsteder med kulturmiljøer
som har nasjonal interesse.
Området har et helhetlig preg og stor grad av autentisitet i eksteriørene. Som bymiljø er
Follumåsen en viktig dokumentasjon av boligbyggingen som fulgte med industri-
utviklingen i Hønefoss rett etter andre verdenskrig.

Gunnar Hallsteinsen
Ludvig Grønvolds vei 9B
3517 HØN EFOSS

Vår dato:  13.02.2018  Vår referanse:  2018/4488 - 2 Vår saksbehandler:
Deres dato:  19.01.2018  Deres referanse: Jørn Jensen , tlf. 32 80 86 69

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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N YTT BOLI GH U S
Slik vi ser det vil et nybygg slik det er skissert være i henhold til reguleringsplanen for
området fra 1985. Ut fra beskrivelsen vil det planlagte bolighuset være godt tilpasset,
uten å være en eksakt kopi av eksisterende bolighus. Eiendommen er stor, og et nytt
bolighus bør kunne bygges uten at kvalitetene i området blir redusert.

KON KLU SJON
Vi stiller oss positive til det planlagte byggeprosjektet, ut fra det materialet vi har mottatt.
Vi kan komme med nærmere kommentarer når vi får oversendt byggesaken.

Med vennlig hilsen

Jørn Jensen
rådgiver bygningsvern

Kopi til:
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS



Fra: gunnar hallsteinsen
Sendt: fredag 19. januar 2018 kl. 14.33
Til: jorn.jensen@bfk.no
Emne: VS: Vegrett

Til Buskerud fylkeskommune, Jørn Jensen
Hei. Jeg viser til samtale.

Jeg ønsker å søke Ringerike kommune om å få dele en boligtomt f ra min eiendom 49/356 i Ringerike
kommune, med hensikt å bygge en pensjonistbolig for oss. Dagens eiendom og bolig er stor og
uegnet for eldre mennesker. Ett av barna vil kunne overta dagen s bolig.

Tomta vår er stor, ca. 3800 m2, se vedlagte situasjonsplan. Vi deler av ca. 1000 m2 i nordenden. Vi
beholder det åpne preget i området og den nye boligen vil være lite synlig. Den blir i en etasje med
plate på mark. Vi beholder mest mulig av store trær.

Jeg vil nytte samme formspråk som i dagens bolig, samme takvink el, 28 grader, samme
ytterkledning, liggende vestlands - rettkantpanel med hjørnekass er, men mer moderne formspråk
for vindusutforming. Jeg vil nytte samme materialer på vegg og tak, samme detaljering og samme
farger, okergul vegg og teglrødt tak. Se vedlagte fasadeskisse.

Jeg ber om en uttalelse som jeg kan nytte som vedlegg til søkna den om fradeling.

Vennlig hilsen
Gunnar Hallsteinsen, siv ark mnal
Ludvig Grønvolds vei 9b, 3517 Hønefoss,
tlf. 905 90 189
Epost: gunnar.hallsteinsen@gmail.com

Virusfri. www.avg.com



Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gienpart av nabovarsel)
Pbr § 21-3

351 1 Hønefoss

Eier/fester

Lene og Gunnar Hallsteinsen
Kommune

Ringerike

Søknad om fradeling av boligtomt

Gunnar og Lene Hallsteinsen

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Ludvig Grønvolds vei 9b

351 7 Hønefoss

E-post

gunnar. hallsteinsen@gmail. com

Sted . I Dato

)*, f, +/a-
"d

)t
Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver

/r, , ; u , ) l J-zzÅr;
Gjentas med blokkbokstaver

5155 Bokmål O Utgitt av Oirektoratetlor byggkvalitet 01.07.2015 Side 1 av 1

Gnr.

49

1 Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr.

3s6 Ludvig Grønvolds vei 9b

Det varsles herued om æffiffi
Nybygg f_l entess

Påbygg/tilbygg fl StitVrextame

Midlertidig bygning, konstrukslon eller anlegg

fl enoring av lasade

fl tnnnegning mot veg

fl Antennesystem

[l nirins

E [l Rnnet

Dlsoensaslon etter olan- oo bvoninosloven kaDittel 1 I

fl Korrrn"le vedtekter X Arealplaner fl vegtoven
V"dl"gg *.
B_

Kontaktperson, navn

Gunnar Hallsteinsen
E-post

gunnar.hallsteinsen@gmail. com
Telefon Mobil

905901 89

I

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarliq søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader oq redeojøre lor ev. endringer.
!avn

Gunnar Hallsteinsen

Følqende vedleqq er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. lra - til
IKKE

B 1 -1 rr
Situasjonsplan D 1 -1 ft
Tegninger snitt, fasade E t-r
Andre vedleqq o 1 -1 TI

skrlft

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel lremgår av kvittering for nabovarsel.



Kvittefing fOf nabOVåI Sel sendes kommunen sammen med søknaden

N uttsti tt m

Tiltaket glelder

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksionsnr.

3s6 49

Bygningsnr. I Bolignr. lKommune

Adresse

Ludvig Grønvolds vei 9b

Postnr l Poststed

351 7 Hønefoss

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sendlng, overleveres personllg mot kvltterlng eller sendes på e-post mot kvltterlng.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/glenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personllg
overleverlng vil signatur glelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også slgneres på at man glr samtykke til tiltaket.

Følgende naboer har mott_att eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/gjen boereiendom Eler/fester av nabo-/glenboereiendom
Gnr. I Bnr. Festenr. I Sekslonsnr.
49 2t1

Eiers/festers navn

Gry Hermansen Moe
Dato sendt e-post

Adresse

Ludvig Grønvolds vei 9d
Adresse

Ludvig Grønvolds vei 9d
Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed

35]1 7 Hønefoss
Postnr. I Poststed

351 7 Hønefoss
Poststedets reg.nr

Personlig kvittering for

l mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for

7 samtykke til tiltaket

Dato

s4z-zat
5rsn. (fu(d. tfie

q

Nabo-lgjen boereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom
Gnr. I Bnr. Festenr. I Seksjonsnr Eiers/leslers navn Dalo sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed

351.1
Poslnr. Poststed Poststedels reg.nr

Personlig kvittering lor_l
mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittoring Ior_l
samtykke til tiltaket

Dato Sign

Nabo-/glenboereiendom Eierffester av nabo-/glen boereiendom
Gnr. Bnr. I Festenr. Seksjonsnr49 ztt

Eiårs/festers navn

Ole E. Aasen
Dato sendt e-post

Adresse

Ludvig Grønvolds vei 9d
Adresse

Soknedalsveien 10b
Kvittering vedlegges

Postnr. 1 Poststed
351 7 Hønefoss

Postnr. I Poststed
351 7 Hønefoss

Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for I Dato I Sign.
tt

I mottatt varsel I I

Personlig kvittering for I Oato I Sign.

I sam§kke til tiltaket I I

Nabo-/gjenboerelendom Eier/f ester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. I Bnr. I Festenr, Seksjonsnr
49 130

Eiers/festers navn

Morten Strengelsrud og Monica Sr-rndqist
Dato sendt e-posl

Adresse

Ludvig Grønvolds vei 9c
AdTeSSe

Ludvig Grønvolds vei 9c
Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed

351 7 Hønefoss
Postnr. I Poststed

351 '7 Hønefoss
Postsledets reg.nr.

Personlig kvittering for__l
mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering lor

7'l samtykke til tiltaket

Dato .

?tlu tx
Sron.

Nabo-/glenboereiendom Eier/fester av
Gnr.

49
Bnr. lFestenr. lSeksjonsnr.

t27 3

Eiers/lesters navn

Sveinung og Wenche Irene Berg
Dato sendt e-post

Adresse

Ludvig Grønvolds vei 11

Adresse

Ludvig Grønvolds vei 11
Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed

351 7 Hønefoss
Postnr. I Postsled
351 7 Hønefoss

Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering lor*l
mottatf varsel

Dato Sign. Personlig kviftering for

1 f-samtykke til tiltakel
7t/, "å^ ttptflu_ufua. «

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.
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@\Kvittering for nabovarsgl sendes kommunen sammen med søknaden

Tiltaket gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr I Bnr. I Festenr. I Sekslonsnr.

35649

Bygningsnr, I Bolignr, Kommune

Adresse

Ludvig Grønvolds vei 9b

Postnr. I Poststed

351 1 Hønefoss

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sendlng, overleveres personllg mot kvltterlng eller sendes på e-post mot kvltterlng.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/glenboer som bekr€fter å ha mottatt nabovarselet. Ved persontlg
overleverlng vll slgnatur glelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også slgneres på at man glr samtykke tll tlltaket.

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Gnr. Bnr. I Festenr. Seksjonsnr.
49 \27 7

Eiers/festers navn

Morten Pettersen og Siv Rørvik

351 1 Hønefoss 351 7 Hønefoss

-h vØ
Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. lBnr. iFestenr. lsekslonsnr.

49 1 27 0,3,7
Eiers/feslers navn

Terje Hval
Dato sendl e-post

Adresse

Ludvig Grønvolds vei
Adresse

Bølsenhøsda5
Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed

351 1 Hønefoss
Postnr. I Poststed

351 4 Hønefoss
Postsledets reg,nr

Personlig kvittering for

l mottatt varsel

Dato Sign Personlig kvitt6ring tor

Xl samtykke til tiltaket

uato
26/z - t? ''nn'lzn \r", -[

Nabo-/gienboereiendom Eierffester av nabo-/glen boerelendom
Gnr. lBnr. lFestenr. lSeksjonsnr.
49 1 2t 4

Eiers/lesters navn

Unni Moreno
Dato sendl e-post

Adresse

Luvig Grønvolds vei 1

Adresse

Ludvig Grønvolds vei i
Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed
351 .1 Hønefoss

Postnr.

351 7
I Poslsted

Hønefoss
Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for_l
mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kv:ttering for

!-"1 sam§kke til tiltaket
'i E. o2: Å ' Zal , P6æ, . ra

Nabo-/gjen boereiendom Eierlf ester av nabo-/glenboereiendom
Gnr. I Bnr. I Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dalo sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr.

Personllg kvittering for_l
mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering tor

I samtykke til tittaket

Dato Sign

Nabo-/gjenboereiendom Eierffester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. lBnr. lFestenr. lSeksjonsnr Eiers/lesters navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for I Dato I Sign
tl

I mottatt varsel | |

Personlig kvittering for Dato I Srgn

samtvkke til tiltaket I

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.
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Fra: Anders Nadheim
Sendt: tirsdag 30. januar 2018 kl. 10.21
Til: gunnar.hallsteinsen@gmail.com
Kopi: Ingrid E. S. Tronshaug
Emne: SV: Vegrett

Hei Gunnar,

Viser til din henv endelse nedenfor.

Vi har fått opplyst at Norske Skog Eiendom AS' ikke har noen fe steforhold på gnr. 49, bnr. 127 på
Ringerike. Bakgrunnen er at det i 2013 ble opprettet direkte fe steforhold mellom grunneier og
den enkelte fester. Norske Skog Eiendom AS' tinglyste festerett er skulle følgelig ha vært slettet,
og grunneier har opplyst at det arbeides med å besørge slik sle tting.

Jeganbefaler derfor at du følger opp dette med grunneier.

Med vennlig hilsen
NORSKE SKOG EIENDOM AS, DETS KONKURSBO

Anders Nadheim
Advokatfullmektig/Associate

Kvale Advokatfirma DA, Org.nr: 947 996 053 MVA
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Fra: gunnar hallsteinsen [ mailto:gunnar.hallsteinsen@gmail.com ]
Sendt: 19. januar 2018 13:18
Til: Ingrid E. S. Tronshaug
Emne: VS: Vegrett

Til Kvale advokater ved Ingid Tronshaug
Hei. Jeg viser til samtale.

Jeg ønsker å søke Ringerike kommune om å få dele en boligtomt f ra min eiendom 49/356 i Ringerike
kommune, med hensikt å bygge en pensjonistbolig for oss. Dagens eiendom og bolig er stor og
uegnet for eldre mennesker. Ett av barna vil kunne overta dagen s bolig.

I forbindelse med fradelingen må den nye tomta ha tinglyst vegr ett. Vegen ligger på eiendommen
49/127. Se vedlagte kartutsnitt. Hjemmelshaver på den eiendomme n er Terje Hval. Rettighetshaver



til festerett er Norske Skog Eiendom As ved bobestyrer Tom Hugo Ottesen. Se den vedlagte
grunnboksutskriften.

Jeg ber om underskrift på vedlagte erklæring. Jeg legger ved si tuasjonskart som viser eiendommen
49/356 og avgrensning av eiendom som skal skilles fra (med blå farge). Når det foreligger vedtak om
fradeling, vil jeg sette inn gnr/bnr for den nye eiendommen, se nde inn til tinglysing og ta kostnaden
ved det.

Vennlig hilsen
Gunnar Hallsteinsen, siv ark mnal
Ludvig Grønvolds vei 9b, 3517 Hønefoss,
tlf. 905 90 189
Epost: gunnar.hallsteinsen@gmail.com

Virusfri. www.avg.com
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Innledning / bakgrunn 

I Norge handler oppvekst i fattigdom om å ha har færre valgmuligheter enn andre barn og unge 

i Norge. Fattigdomsbegrepet brukes ikke bare om situasjoner der en person mangler mat, klær 

og tak over hodet. I en moderne velferdsstat innebærer fattigdom også det å mangle muligheter 

til å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet. 

Norge er et av verdens rikeste land og skårer høyt på internasjonale rankinger over inntekt og 

levekår. Barn og unge i Norge har gratis skole, helsetjenester og andre velferdstjenester som 

mange andre land både må betale for og bare kan drømme om. I gjennomsnitt har norske barn 

det bedre enn barn i de fleste andre land, men likevel er det mange barn som lever i familier 

med lav inntekt og i fattigdom, og antallet vokser. De siste års utvikling viser en økning i 

økonomiske forskjeller i Norge.  Gruppen barn med innvandrerbakgrunn som har foreldre med 

lav utdanning og svak yrkestilknytning har økt. Men det er ikke bare de nederste i 

inntektshierarkiet «de fattige» som sakker akterut, forskjellene ser ut til å øke langs hele 

inntektsskalaen. Det er de unge voksne (18-34 år) som de siste årene utgjør den største 

gruppen med lavinntekt. Men lavinntekt øker også blant barnefamiliene. I tillegg er enslige 

forsørgere, og særlig kvinner, større risiko for lavinntekt enn andre.  



- 

 

Ringerike kommune hadde i 2017 30 034 innbyggere. 

Av 1409 barn i Ringeriksbarnehagene er 248 barn minoritetsspråklige. Dette utgjør ca. 17, 6 % 

av alle barn i barnehagene (barnehageåret 2017/2018). 

162 familier med 343 barn under 18 år mottok  jevnlig sosialhjelp i Ringerike i 2017. Av disse 

162 familiene var det 44 familier med flykningestatus. I tillegg kommer familier som sporadisk 

er innom NAV for kortvarig bistand, og lavinntektsfamilier som har inntekt noe over 

sosialhjelpsnorm ( kilde: NAV Ringerike 2017).  

Folkehelseprofilen for Ringerike viser en høy andel av barnefattigdom og lavinntektsfamilier. 

Vi har kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og 

livskvalitet senere i livet (Folkehelsepolitisk rapport 2017).  

Fattigdomsbekjempelse krever samarbeid mellom sektorer og mellom det offentlige og 

frivilligheten. Et godt tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å sikre helhetlig oppfølging av 

familier, barn og unge i lavinntektsfamilier.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har valgt å lage en strategiplan mot barnefattigdom.  

Strategiplanen retter seg mot alle barn og unge og deres familier i Ringerike kommune som 

over tid lever med dårlig råd. Strategiplanen er et ledd i Regjeringens satsning mot 

barnefattigdom. Statistikken viser at 618 barn (12,3%) i kommunen lever under 

fattigdomsgrensen, noe som tilsvarer to fulle skoler i Ringerike. Kommunens folkehelseprofil 

for 2018 viser at andelen barn og unge (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er 

høyere enn landet som helhet. I tillegg har kommunen høyere andel av enslige forsørgere. Tall 

fra Ungdataundersøkelsen 2017 viser at ungdommene i Ringerike rapporterer at de er noe mer 

plaget av ensomhet og mobbing enn på nasjonalt nivå. I tillegg viser statistikken at færre 

ungdomsskoleelever i Ringerike er medlem av en organisasjon, klubb, lag eller forening enn 

ellers i landet.  Å leve i fattigdom som barn kan påvirke barnets nåværende livskvalitet, og 

fremtidige muligheter i livet.  

 I arbeidet med folkehelseutfordringene har kommunen vedtatt en egen folkehelsemelding 

«helse i alt vi gjør» 2012-2030 med tre satsingsområder: best for barn, aktiviteter for alle og 

folkehelsekommunen.  

 



- 

Tiltakene i strategiplanen er både brede og universelle tiltak som retter seg mot alle familier, og 

mer målrettede tiltak mot grupper av barn og foreldre slik som helhetlig oppfølging av 

lavinnteksfamilier og redusert foreldrebetaling i barnehage.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 

Handlingsplan for Ringerike kommune 2018 - 2021 

 

Økonomiske forhold 

Tiltak mot barnefattigdom sees i sammenheng med tiltak for å bedre barn og unges levekår.  

De må forankres i kommunens økonomiplanarbeid og må være realistiske å gjennomføre. 

Tiltakene som viser seg å ha en betydning for å redusere risikoen for fattigdom er derfor 

vektlagt.  Andre anbefalte tiltak må finansieres på annen måte og eventuelt tas opp til vurdering 

fortløpende. Det er foreslått noen konkrete tiltak for å bedre muligheten for deltakelse og 

inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge som står i fare for å falle utenfor.  

Dette er tiltak som krever samarbeid med frivillig sektor og skolene.  

 

Rådmannens vurdering 

En oppvekst i fattigdom i Ringerike innebærer færre valgmuligheter og som 

oftest en lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og 

negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i 

et land hvor de aller fleste har mye og mer enn de kanskje trenger, kan gjøre 

fattigdom mer synlig og skambelagt. 

Strategiplanen gir en oversikt over planer og tiltak over hvordan kommunen 

jobber med levekår og barnefattigdom innenfor ulike tjenesteområder og blir et 

viktig verktøy både i plan-, utføring- og evalueringsprosesser.  

 

Måten Ringerike kommune jobber på, med tidlig innsats og koordinerte tjenester, er i tråd med 

regjeringens satsingsområder og tiltak i strategi mot barnefattigdom. 

 

 

Vedlegg 
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1 Innledning 
 

Denne planen er et ledd i Regjeringens satsning mot barnefattigdom. Planen skal rette seg mot 

alle barn og unge og deres familier i Ringerike kommune som over tid lever med dårlig råd. 

Statistikken viser at 618 barn (12,3%) i kommunen lever under fattigdomsgrensen, noe som 

tilsvarer to fulle skoler. Kommunens folkehelseprofil for 2018 viser at andelen barn og unge 

(0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn landet som helhet. I tillegg 

har kommunen høyere andel av enslige forsørgere. Tall fra Ungdataundersøkelsen 2017 viser 

at ungdommene i Ringerike rapporterer at de er noe mer plaget av ensomhet og mobbing enn 

på nasjonalt nivå. I tillegg viser statistikken at færre ungdomsskoleelever i Ringerike er 

medlem av en organisasjon, klubb, lag eller forening enn ellers i landet. I arbeidet med 

folkehelseutfordringene har kommunen vedtatt en egen folkehelsemelding «helse i alt vi gjør» 

2012-2030 med tre satsingsområder: best for barn, aktiviteter for alle og 

folkehelsekommunen.  

Planen kommer ikke med fasitsvar på alle utfordringene kommunen står ovenfor. Det er fordi 

fattigdomsutfordringene er et sammensatt og kompleks felt, der vi må trå varsomt, føle oss 

fram og prøve ut. Men forskning viser at universelle tiltak, forebyggende og helsefremmende 

arbeid som retter seg mot alle i samfunnet, er de tiltakene som har størst effekt og som er med 

på å redusere helseforskjeller og utjevner sosioøkonomiske forskjeller.  

Fattigdom og levekår kan ikke alene bekjempes gjennom kompensatoriske tiltak som gratis 

fritidsaktiviteter eller ferietiltak, men bedring av levekår omhandler først og fremst om å 

fremme foreldrenes situasjon, både når det gjelder arbeid, sosiale forhold, bolig og helse. 

Flere forskere har dokumentert sammenheng mellom dårlige levekår og økt risiko for å 

utvikle somatiske, psykososiale, psykosomatiske og psykiske helseplager under oppvekst.  

For å redusere reproduksjon av dårlige levekår, må hele kommunen med alle tjenester, 

fagområder, frivillige lag og foreninger ha en felles forståelse av utfordringene, jobbe mot 

felles mål, jobbe forebyggende og helsefremmende.  

 

Formålet med denne planen er flere. Først og fremst har målet vært å skaffe oss kunnskap 

over fattigdomsområdet, utfordringer, konsekvenser av fattigdom og hvordan barn og unge og 

deres familier opplever utfordringene i hverdagen. Kartleggingen og innhenting av 

informasjon ligger til grunn for arbeidet med denne planen.  
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Planen vil være et grunnleggende dokument for videre arbeid mot å bekjempe fattigdom, 

redusere helseforskjeller og utjevne sosioøkonomiske forskjeller. Det er viktig at kommunen 

tenker kortsiktig og langsiktig i dette arbeidet. 

 

2 Regjeringens satsninger for å bekjempe barnefattigdom 
 

Oppvekst i fattigdom i Norge handler om at barn og unge har færre valgmuligheter enn andre 

barn og unge i Norge.  

Norge er et av verdens rikeste land og skårer høyt på internasjonale rankinger over inntekt og 

levekår. Barn i Norge har gratis skole, helsetjenester og andre velferdstjenester som mange 

andre land både må betale for, og bare kan drømme om. I gjennomsnitt har norske barn det 

bedre enn barn i de fleste andre land, men likevel er det en økende andel barn som lever i 

familier med lav inntekt. De siste års utvikling viser en økning i økonomiske forskjeller i 

Norge. Det er ikke bare de nederste i inntektshierarkiet – «de fattige» - som sakker akterut; 

forskjellene ser ut til å øke langs hele inntektsskalaen. Det er de unge voksne (18-34 år) som 

de siste årene utgjør den største gruppen med lavinntekt. Lavinntekt øker også blant 

barnefamiliene. Vi har kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere 

helse og livskvalitet senere i livet (Folkehelsepolitisk rapport 2017).  

Helt fram til 2000-tallet har fattigdomsbegrepet vært fraværende i den norske sosialpolitiske 

debatten. Men i de siste årene har regjeringen hatt fokus på bekjempelse av fattigdom. I 2015 

la regjeringen fram en strategiplan for å bekjempe barnefattigdom (Regjeringens strategi, 

2015-2017).  

I Regjeringens politiske plattform står det:” Regjeringen vil jobbe for at Norge skal være et 

land med små forskjeller og minimal fattigdom. De viktigste tiltakene for å bekjempe 

fattigdom er en god skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til 

alle. Likevel vil det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av 

dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen mener det er en viktig samfunnsoppgave å 

sikre at også disse får den hjelpen de trenger» (Regjeringen, 2015).  

7. juni 2016 skrev flere departementer, deriblant Statsminister Erna Solberg under på 

fritidserklæringen. Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter til å 

delta i organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og 

økonomiske situasjon. Regjeringen har skrevet under på at det skal jobbes mot at barn og 
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ungdommer skal få delta i minst en organisert fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes sosiale 

og økonomiske situasjon 

3 Hvem er de fattige barna? 
 

3.1 Fattigdom rammer ikke tilfeldig  
I følge Fafo ‘s rapport «barnefattigdom i Norge» har de kommet fram til at enslige forsørgere, 

etniske minoriteter, arbeidsledige og lav utdanning er de viktigste årsakene til fattigdom 

(Nadim & Nilesen, 2009).  

Rapporten belyser at barn i familier med ikke-vestlig bakgrunn har fire ganger så høy sjanse 

for å oppleve en fattigdomssituasjon, sammenlignet med etnisk norske familier. Barn av 

enslige forsørgere, er tre ganger mer utsatt for barnefattigdom enn barn i familier med to 

foreldre. Grunnen til dette er i hovedsak at husholdningen med en enslig forsørger kun har en 

inntekt. Det er mange i denne situasjonen som trenger bistand eller sosial støtte.  

Barn i familier der den ene eller begge er arbeidsledig, utgjør den største risikoen for å 

komme under fattigdomsgrensen. I denne gruppen er etniske minoriteter den største gruppen, 

og dette kan også skyldes at de ikke kan det norske språket eller har lav til ingen utdanning. 

Det er også en gruppe mennesker som ikke kan være i jobb på grunn av helsemessige årsaker 

og at sosial ytelse er den eneste inntektskilden de har (Sandbæk & Pedersen, 2010). 

 

3.2 Konsekvenser av fattigdom  
Statistisk sett blir helsen i befolkningen gradvis bedre med økende inntekt. 

For eksempel synker dødeligheten (antall dødsfall per 100.000 innbyggere) med økende 

inntekt – både blant menn og kvinner og i de fleste aldersgrupper. Forskjellene er størst 

nederst i inntektsfordelingen, og avtar gradvis oppover i inntektsklassene. En liknende 

sammenheng finner vi for de fleste andre tilgjengelige helsemål (Folkehelsepolitisk rapport, 

2017).  

I følge Dearing, Zachrisson & Mykletun (2011), kan fattigdom ha negative konsekvenser for 

barnets utvikling. En omfattende mengde internasjonal forskning viser at fattige barn i 

gjennomsnitt har dårligere språkutvikling og kognitiv utvikling, og klarer seg dårligere på 

skolen enn barn fra mer velstående familier. Atferdsvansker er overrepresentert. Psykiske 

lidelser blant barn, var fem ganger så høy i familier med dårlig råd, som i familier med 

gjennomsnittsinntekt.  
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Barn som vokser opp i familier med dårlig råd, rapporterer at de opplever sin helse som 

dårligere enn hva barn og ungdommer flest gjør. De har hyppigere forekomst av magesmerter, 

ryggsmerter og hodepine. Vi vet også at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har om lag 

dobbelt så stort skolefravær på grunn av fysiske og psykiske plager, enn barn som vokser opp 

i familier med gjennomsnittsinntekt (Sandbæk & Pedersen 2010). Økonomi har mye å si for 

barnets utvikling og hvor mye foreldre/foresatte kan investere i barna/barnet. Godt kosthold, 

lekser, bøker, fritidsaktiviteter, utstyr og ferie koster penger. Svak økonomi kan også føre til 

økt stress og belastning for foreldre, som igjen kan føre til psykiske lidelser og nedsatt 

omsorgsevne (Dearing et al., 2011).  

I følge Kristoffersen og Clausen, 2008 kan vi se at fattigdom går i arv, fra generasjoner til 

generasjoner. Dette er en ond sirkel og for mange er den vanskelig å bryte.  

Barn som kommer fra familier med dårlig råd, benytter seg sjeldnere av kulturskoletilbud enn 

andre barn fra middel til høyklassefamilier (Gustavsen & Hjelmbrekke, 2009). Det samme 

gjelder idretts- og friluftslivstilbud (Markussen, Wigum, Lønning, & Sandberg, 2008). I følge 

Gustavsen et.al, 2009 handler dette i hovedsak om at foreldrene/foresatte ikke har råd til å 

betale utstyr eller at foreldre/foresatte prioriterer økonomien feil.  

For mange som opplever fattigdom er skammen de føler noe av det verste. Skammen over og 

ikke kunne la barna få delta i aktiviteter, få oppleve ferie og sommertilbud eller invitere til 

bursdager. Skammen over at ungene ikke vil ta med seg hjem venner fordi de bor trangt eller 

dårlig, og skammen for å føle seg annerledes enn andre. Det er også viktig å påpeke at ikke 

alle barn og unge som lever i familier med lav inntekt har dårlig levekår, men vi vet at flere 

faktorer kan spille inn mellom det sosiale, helsemessige og økonomiske utfordringer. Dette 

over tid kan gi økt risiko for ekskludering av samfunnet og fattigdom.  

 

3.3 Nasjonale tall på hvor mange barn som lever i familier med lav inntekt.  
Fattigdomsnivået i Norge er lave i internasjonal sammenheng, men i de siste årene har 

levekårsutfordringene i Norge økt. Noe av grunnene til dette kan være at støtteordningene til 

barnefamiliene og søskentilleggene ble redusert og at barnetrygd satsen har stått stille siden 

1990-tallet. Norge har også tatt imot flere innvandrere, og de utgjør nå 12 prosent av alle barn 

i Norge I følge SSB representerer ungdom og unge voksne (18-34 år) en stor andel i Norge 

med lav inntekt, og noe av grunnen til dette er at mange er arbeidsledige.  

Aust-Agder er et av fylkene i Norge med flest barn og ungdommer under EU`s 

fattigdomsgrense. Hele 9,7 prosent av spebarn, barn og ungdommer bor i familier med lav 

inntekt. I landet for øvrig er det 9,4 prosent (tall fra 2014). Det vil si hele 92.000 av alle barn 
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og unge i Norge under 18 år bor i familier med lav inntekt. Lavinntektsfamilie defineres som 

en husholdning med en gjennomsnittlig treårig ekvivalentinntekt som var lavere enn 60 

prosent av mediangjennomsnittet i samme treårsperiode (Tall fra SSB). 

4 Situasjonen i Ringerike kommune  
 

Ringerike kommune hadde 30 034 innbyggere i 2017. 

I 2017 hadde kommunen 618 barn i alder 0-18 år som levde under EU`s fattigdomsgrense. 

Av 1409 barn i Ringeriksbarnehagene er 248 barn minoritetsspråklige, dette utgjør ca. 17, 6 % 

av alle barn i barnehagene (barnehageåret 2017/2018). 

162 familier med  til sammen 343 barn under 18 år mottok jevnlig sosilahjelp på Ringerike i 

2017. Av disse var det 44 familier med flykningestatus ,med 106 barn under 18 år. 

Opptelling av familier strakk seg over en 6 måneders periode i 2017, og gjelder de familiene 

som jevnlig fikk sosialhjelp i alle måneder. 

 44 flyktningfamilier med 106 barn, er flyktninger i 5 års perioden, de fleste som har 

introduksjonsstønad har ikke sosialhjelp og de har vi ikke oversikt over. Det vil si vi 

vet ikke hvor mange «nye» familier som kan komme over på sosialhjelp etter 

introduksjonsprogrammet i 2018 og 2019. 

 I tillegg mottok 118 barnefamilier med 237 barn sosialhjelp jevnlig i samme 

periode. I denne gruppen er ca. 50 % av foreldrene ikke født i Norge. 

 

Totalen blir da 162 familier med til sammen 343 barn 

Ca. 63% av familiene på jevnlig sosialhjelp er voksne som ikke er født i Norge. 
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4.1 Ikke fullført eller bestått videregående opplæring Buskerud  

 

 

Som det framgår av figuren over er frafallet i videregående skole i Ringerike høyere enn i 

landet for øvrig, jf. tabellen over.  

Fullført videregående opplæring blir vurdert som grunnlaget for en vellykket inngang og 

senere karriere i arbeidslivet. Bestått videregående opplæring vil også ha stor betydning for en 

aktiv deltakelse i samfunnslivet. 

73 prosent av nærmere 64 000 elever som startet videregående i 2010 fullførte i løpet av fem 

år (2015). Dette gjennomsnittstallet skjuler derimot store forskjeller mellom kjønnene, 

minoritets- og majoritetsgrupper og mellom de ulike utdanningsprogrammene: 78 prosent av 

kvinnene fullfører og består, mens det tilsvarende tallet for menn er 67 prosent. 

Gjennomstrømningen (de som har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse) for elever med 

innvandrerbakgrunn ligger på 60 prosent.  
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Foreldrenes utdanningsnivå har betydning for om elevene fullfører eller ikke. I Ringerike 

kommune hadde 52 % av foreldre til elever som ikke fullførte videregående skole i 2014 -

2016, grunnskole som høyeste utdanningsnivå. Se tabell under.  

 

Frafall i videregående skole (B)   

Andel (prosent), standardisert     

Geografi 
Foreldrenes 
utdanningsnivå 2010 -2012 2012-2014 2014-2016 

Hele 
landet Grunnskole 48 46 43 

Buskerud Grunnskole 52 46 44 

Drammen Grunnskole 51 46 44 

Kongsberg Grunnskole 67 52 47 

Ringerike Grunnskole 49 47 52 

Kilde: Hentet fra Kommunehelsa statistikkbank 1.mars 2018 

 

 

  4.2 Faktorer som påvirker folkehelsa 
Denne figuren viser hvordan ulike 

faktorer påvirker folkehelsa. Faktorene 

omfatter alder, kjønn og genetikk, miljø 

og psykososiale forhold knyttet til 

arbeid, bo- og nærmiljø.   

Levevaner er først og fremst et resultat 

av miljø og levekår. Faktorer som 

økonomi, utdanning, leve- og 

arbeidsforhold kan derfor påvirke helsa 

og risikoen for sykdom både på en positiv og negativ måte.  

Når man sammenlikner grupper i samfunnet, finner man systematiske forskjeller i helse. Jo 

høyere utdanning og inntekt en gruppe har, jo høyere andel av gruppens «medlemmer» har 

god helse (Helsedirektoratet, 2005; Huisman, 2005). Dette kalles sosiale helseforskjeller eller 

sosial ulikhet i helse. 
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Helsa blir bedre for hvert trinn på den sosioøkonomiske stigen. Jo lengre utdanningen er, 

desto bedre er helsa. Det samme gjelder inntekt. Ikke bare har de nest fattigste bedre helse enn 

de aller fattigste, vi ser også at de aller rikeste i gjennomsnitt har litt bedre helse enn de nest 

rikeste. 

De sosiale helseforskjellene gjelder for nesten alle sykdommer, skader og plager. Vi ser 

forskjellene i alle aldersgrupper. De innebærer mange tapte arbeidsdager og leveår med god 

helse og livskvalitet. 

4.3 Arbeidsledighet i Ringerike kommune  
Arbeidsledige i Ringerike kommune var i 2016, for kjønn samlet i alderen 15 - 74 år, på 2,2 

%. Totalt for hele landet var i samme periode på 2,3 %  (Datakilde: Norgeshelsa 

statistikkbank).  
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4.4 Folkehelseprofilen for Ringerike kommune   
Temaområdene i folkehelseprofilen er valgt med tanke på muligheten for helsefremmende og 

forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelig på 

kommunenivå. 

Folkehelseprofilen i Ringerike viser en høy andel av barnefattigdom og lavinntektsfamilier, 

noe som indikerer at det er behov for forebyggende tiltak. I følge Helsedirektoratet har barn 

fra familier med lav sosial status dårligere kosthold, lavere aktivitetsnivå og større risiko for 

livsstilssykdommer enn andre barn. 

Noen sentrale trekk ved Folkehelseprofilen for Ringerike i 2018 er: 

 I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene høyere enn i landet som helhet 

 Andelen barn (0-17år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet 

som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 prosent av nasjonal medianinntekt.  

 I Ringerike hadde 78 % fullført utdanningsnivå fra videregående skole og/eller høyere 

i aldersgruppen 30 -39 år, dette er noe lavere enn fylket som er på 79 % og landet for 

øvrig som er på 82 %  

 Barn av enslige forsørgere er høyere enn fylket og landet for øvrig  

 

Barn av eneforsørgere antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk og sosialt.  

Det er en del risikofaktorer knyttet til det å vokse opp med en eneforsørger. Eneforsørgere har 

ofte mindre ressurser i form av dårligere økonomi og mindre tid til barna. Dette kan føre til at 

barna ikke kan delta i sosiale aktiviteter og at tiden med tilgang på en voksen er mindre. I 

tillegg er det økt forekomst av psykiske helseproblemer blant eneforsørgere, som videre kan 

virke inn på foreldreferdigheter og dermed barna. Forhold mellom foreldre som ikke lever 

sammen kan være preget av økt konfliktnivå som kan gå ut over barna og føre til emosjonelle 

problemer og atferdsproblemer (hentet fra kommunehelsa statistikkbank 19.2.2018).  

 

Likevel kan det være vanskelig å skille effekten av det å vokse opp med eneforsørgere fra 

andre faktorer som kan henge sammen med dette. For eksempel er eneforsørgere, spesielt 

alenemødre, ofte unge og har lavere utdannelsesnivå.  
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5 Forslag til langsiktige målsettinger og tiltak 
 

Oversikt over hver enkelt tjeneste og et godt tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å sikre 

helhetlig oppfølging av familier, barn og unge i lavinntektsfamilier. Tiltakene er dermed 

avhengig av en solid innsats fra flere sektorer. 

Det å være i arbeid kan være helsefremmende i seg selv, fordi arbeidsplassen er en viktig 

arena for sosiale relasjoner og fordi arbeidsoppgavene kan gi mening og mestring. Arbeid gir 

også inntekt som gjør oss i stand til å leve selvstendige liv og sikre tilstrekkelige materielle 

levekår. Alt dette er viktig for god helse og trivsel. 

Figuren under illustrerer eksempler på områder der man kan gjøre en innsats for å redusere 

sosiale helseforskjeller: 

 

 

Første del av figuren viser innsatsområder for å redusere ulikheter i grunnleggende sosiale 

forhold. Tiltak kan her gi stor gevinst fordi de kan virke positivt på hele årsakskjeden - de 

retter seg mot «årsakene til årsakene». Et eksempel på dette er arbeidstilknytning.  

Videre kan man rette innsatsen mot ulikheter i levevaner, sosial støtte og andre fysiske og 

sosiale miljøfaktorer som virker direkte inn på helsa. 

Siste del av figuren peker på at helsetjenester kan demme opp for ulikheter som er skapt 

tidligere i årsakskjeden. Innsats også på dette området kan være nødvendig for å oppnå 

likeverdig helse. 

For å redusere konsekvenser av uhelse, er det behov for å fremme inkludering i for eksempel 

arbeidsliv, skole eller fritidsaktiviteter. 
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5.1 NAV 
 

5.1.1 Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier - HOLF 

NAV Ringerike og Ringerike kommune har over en periode på snart tre år, gjennomført et 

prosjekt for utvalgte barnefamilier som mottar økonomisk støtte fra NAV. Prosjektet har gitt 

familier en helhetlig oppfølging, for å øke deres muligheter for å forsørge familien og 

forbedre livssituasjonen til både voksne og barn. 

Prosjektet er et nasjonalt forsøk som eies og drives av Arbeids- og velferdsdirektoratet, der 

man prøver ut en modell for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, med utgangspunkt i 

NAV-kontorene. Forsøket inngår som et av tiltakene i regjeringens strategi Barn som lever i 

fattigdom (2015-2017). Prosjektet blir evaluert av et forskerteam fra OsloMet, og det 

forventes en midtveisrapport i juni 2018. Den endelige forskningsrapporten vil foreligge i juni 

2019. 

Den overordnede målsetningen er: 

Forhindre sosial arv ved å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av 

manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering 

HOLF er en modell som er utviklet i nært samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet 

og tre pilotkontor, deriblant NAV Ringerike med 2 familiekoordinatorer. HOLF modellen 

skal bidra til bedre oppfølging av lavinntektsfamilier, for å redusere sosiale forskjeller og 

barnefattigdom. 

Målgruppen for prosjektet er familier (med inntil 4 hjemmeboende barn under 18 år) som er: 

 langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp (mer enn 6 mnd.) 

 er gjengangere på økonomisk sosialhjelp 

 mottar andre NAV-ytelser og har supplerende sosialhjelp i tillegg 

 

Modellen retter seg mot endring og forbedring på fire målområder: 

 Foreldrenes arbeidsdeltagelse 

Foreldrene får tett oppfølging, og familiekoordinatorene tar utgangspunkt i 

eksisterende kompetanse, ressurser, mestringserfaring og jobbønsker/-muligheter de 

har akkurat nå. Prosjektet er tett knyttet sammen med «Utvidet oppfølging i NAV», og 
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familier blir henvist til jobbspesialist eller andre tiltak når det anses som 

hensiktsmessig. 

 

 Familiens bosituasjon  

En stabil og tilfredsstillende bosituasjon er grunnlag for trivsel, helse, overskudd og 

evne til å arbeide med andre livsområder. Familiekoordinatorene kartlegger 

bosituasjonen, og ser boligen i sammenheng med nåværende og fremtidig økonomi, 

mulighetene for å bli økonomisk selvstendig, mulighetene for å komme i jobb og 

barnas situasjon. Det er opprettet et nært samarbeid med «Eie først». 

 

 Familiens økonomi 

Dårlig økonomi og belastninger som følger av at inntektene ikke strekker til, kan være 

årsaken til at mange familier må ha bistand fra NAV. Familiekoordinatorene 

kartlegger økonomien og samtaler om hvordan den økonomiske situasjonen kan 

endres til det bedre. Familiene får informasjon om hvilke muligheter som finnes; 

herunder hva NAV og det offentlige kan bidra med, og hva de kan gjøre selv. 

 

 Barnas situasjon og inkludering i barnehage, skole, SFO og fritid 

Barnas situasjon kartlegges og bygges i hovedsak på informasjon fra foreldrene. 

Familiekoordinatorenes rolle er å bidra til at behovet for endringer, bistand eller 

behovet for bedre koordinering av tilbudet til barna blir avdekket. Dersom barna har 

særlige utfordringer, bistås foreldrene med å sikre at de får det tilbudet de trenger og 

har krav på. 

 

I tillegg til utvikling av modell, metodikk og egen familieoppfølging, har NAV Ringerike som 

pilotkontor også en opplæringsrolle overfor andre NAV kontor som deltar i forskningen. 

Familiekoordinatorene ved NAV Ringerike er sammen med NAV Søndre Nordstrand i tillegg 

blitt bedt om å starte forsøk med implementering av modellen på eget kontor. Det er nå 13 

veiledere ved NAV Ringerike som får opplæring og veiledning, og som jobber med utvalgte 

lavinntektsfamilier etter HOLF modellen. Blant disse er integreringsteamet, som følger opp 

flyktninger i femårsperioden. I følge SSB har antall barn i husholdninger med vedvarende 

lavinntekt økt. Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant dem med vedvarende 

lavinntekt, og står for det meste av økningen i antallet økonomisk utsatte barn de siste 5-6 
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årene. Over en 6 måneders periode i 2017 fikk totalt 162 familier med til sammen 343 barn, 

jevnlig sosialhjelp i Ringerike kommune. Ca. 63% av familiene på sosialhjelp, har voksne 

som ikke er født i Norge. De fleste som har introduksjonsstønad mottar ikke sosialhjelp, og vil 

evt. komme til etter introduksjonsprogrammet avsluttes i 2018 og 2019.  

Familiene som har fått denne oppfølgingen i Ringerike kommune, har gitt tilbakemeldinger 

om at de er fornøyde med familieoppfølgingen. Flere har kommet ut i jobb, og de fleste sier at  

familiesituasjonen har bedret seg også på de andre områdene. Forsøket avsluttes ved utgangen 

av 2018.  

5.1.2 Forslag til tiltak videre – familieoppfølging: 

Videreføre forsøket og utvide familieoppfølgingen, slik at flere barnefamilier får en helhetlig 

oppfølging. Ved å ansette 5 familiekoordinatorer som i en 3-års periode jobber etter HOLF 

modellen, vil anslagsvis 75 familier få en systematisk og målrettet oppfølging som er 

helhetlig. At foreldrene kommer inn på arbeidsmarkedet er viktig i forbindelse med 

inntektssikring, bidrar til sosial inkludering, sikrer barns velferd her og nå, og forebygger 

fattigdom i eget voksenliv. 

 

5.1.3 Bedre levekår blant barn og unge i Ringerike kommune – NAV Ringerike: 

 Følgende tiltak er viktig for ungdom for å bedre levekår: 

1. Tidlig innsats der det er nødvendig for å gi bistand til unge som trenger det for å få 

fullført videregående skole. Fullført videregående skole er en nødvendig 

inngangsbillett til arbeidsmarkedet for de fleste unge, og NAV Ringerike skal legge til 

rette for at flest mulig under 25 år får gjennomført et videregående skoleløp. 

2. Opprettholde og styrke Navs ungdomsteam slik at veilederne ikke har flere brukere 

enn at de kan følge opp tett og individuelt etter ungdommens behov. 

3. Utnytte aktivitetsplikten på en god måte som gir arbeidstrening og erfaring til 

ungdommen. Dette innebærer å opprette arbeidsarenaer hvor ungdommen kan møte 

fra første dag. 

4. Opprettholde og utvikle samarbeid med oppfølgingstjeneste og karrieresenter for å 

bistå unge som tenker på å slutte eller for å bistå de som har sluttet med å komme 

tilbake i et fruktbart skoleløp. 

5. Samarbeid med introduksjonsordning samt enhet for mindreårige flyktninger om gode 

overganger. 

6. Samarbeid med barneverntjenesten i overganger  
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7. Se på muligheten for å opprette et lavterskel tverrfaglig «ungdomstorg» hvor unge fra 

13-25 kan møte ulike faggrupper for råd og veiledning. 

 

5.2 Barnevern  

5.2.1 Ungdomskontakter 

Ungdomskontaktene består av 3 ansatte, fordelt på 2,2 % stillinger. De jobber turnus, og 

målgruppen er ungdom mellom 12-18 år (med hovedfokus på ungdomskoletrinnene). De 

jobber etter metoden oppsøkende sosialt arbeid, noe som betyr at de oppsøker ungdom på alle 

de stedene ungdom oppholder seg på. Det være seg offentlige steder, skoler, fritidsklubber 

eller kjøpesenter. Ungdomskontakten er et lavterskel, frivillig og forebyggende tiltak. Ved å 

være tilstede på ungdommens egne arenaer, kommer ungdomskontakten lett i kontakt med 

ungdom i alle aldre og med forskjellig type bakgrunn.  

Kontakten med ungdomskontakten er frivillig og gjør tjenesten ufarlig for ungdommene. 

Dette, i tillegg til at ungdomskontakten er svært tilgjengelig, gjør at ungdomskontakten lettere 

kommer i kontakt med ungdom generelt, men også ungdom i risiko. 

Etter å ha blitt kjent med ungdommen, kan de jobbe for å motivere til positive aktiviteter, 

tilby individuelle samtaler, tilby deltakelse i gruppeaktiviteter eller lose ungdommen videre i 

hjelpeapparatet. 

Dette er et tiltak som forebygger alle slags utfordringer som ungdom kan slite med; psykisk 

uhelse, fattigdomsproblematikk, rus, kriminalitet, mobbing og andre former for et opplevd 

utenforskap.  

 

5.2.1.1. Aktiv gruppe 

Ungdomskontaktene driver et aktivitetstilbud for risikoungdom i alderen 13-18 år. Deltakere 

rekrutteres via ungdomskontakten selv, skoler, helsesøstre, barneverntjenesten og andre 

samarbeidspartnere. Felles for deltakerne er at de trenger gode opplevelser, har lite eller ingen 

nettverk av jevnaldrende, har få eller ingen andre fritidstilbud, sliter på en eller flere 

livsarenaer og har blitt fanget opp av en hjelpetjeneste/skole. 

Det er gratis å delta, og ungdommene treffes en kveld i uken og gjør en aktivitet sammen, 

etter å ha laget/fått servert et varmt måltid.  

Hovedmålsettingen med aktiv gruppen er å gi ungdommene et meningsfullt fritidstilbud som 

er mer attraktivt enn å «henge» i sentrum eller å isolere seg hjemme. Det er nye aktiviteter 

hver gang, og de skal være lystbetonte. Ungdommene skal glede seg til kveldene og føle at 

dette er en arena hvor de opplever mestring og har det moro. Målet er at alle deltakerne skal 
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føle seg som en del av gruppen og at de skal ha en følelse av å være ønsket. Videre er det et 

håp at ungdommene skal like en eller flere av aktivitetene så godt, at de får lyst til å drive med 

den aktiviteten ellers i fritiden sin. Det er et mål at ungdommene skal få bekjente og 

forhåpentligvis venner som de kan være sammen med også når det ikke er gruppe. 

Studier av risikoungdom som har utviklet seg positivt, har vist at mestringskompetanse og 

tilhørighet er viktige faktorer som beskytter mot problemutvikling. 

 

5.2.1.2 Jentegrupper, guttegrupper og lunsjgrupper 

Ungdomskontakten driver ulike typer grupper på ungdomsskolene i Ringerike. Skolene 

melder inn behov, og ungdomskontakten prioriterer etter kapasitet og problematikk på den 

aktuelle skolen. Tilbudet er frivillig og gratis for ungdommen. 

Gruppene varierer i form, men felles for dem er at skolen plukker ut deltakere enten på tvers 

av klassene, eller fra en klasse. Ungdomskontakten holder gruppe, har med snack/knekkebrød 

og snakker med ungdommene om løst og fast. Ofte er det et tema per treff, og ungdommene 

er gjerne med og velger ut i fra hva de er opptatt av og har lyst til å snakke om. Tema kan 

være vennskap, kjærlighet, fremtids ønsker, hobbyer, kropp, seksualitet og rus/kriminalitet.  

Målet er å styrke ungdommenes selvfølelse, gi dem et trygt sted å lufte tanker og følelser, 

lære dem å sette grenser for seg selv og gi dem et sted å treffe andre ungdommer og bygge 

nye vennskap. 

 

5.2.1.3 Tur i skoleferien 

I skoleferiene arrangerer ungdomskontakten tur til Tusenfryd, Norefjell eller svømmehall. 

Tilbudet er for alle ungdommer på ungdomsskoletrinnet og ungdomskontakten reklamerer på 

alle ungdomsskolene i kommunen. 

Plassene fordeles etter «førstemann til mølla» prinsippet. Ungdommene betaler en liten 

egenandel, som er satt så lavt at de fleste har mulighet til å delta. For ungdommer 

ungdomskontakten vet har det trangt hjemme, er det muligheter for å inngå egne avtaler om 

ingen betaling.  

Målsetningen er at alle ungdommer i kommunen skal ha mulighet til å delta på en positiv 

aktivitet i skoleferien, uavhengig av familiens midler.  
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5.2.2 Fritidsklubb 

Ringerike kommune driver i dag en kommunal fritidsklubb. Denne ligger på Hallingby, og er 

åpen to kvelder i uken. Målgruppen er både mellomtrinnet (4-7 klasse) og ungdomskoletrinnet 

opptil 18 år. 

En fritidsklubb er en åpen, trygg og inkluderende møteplass for barn og unge. Det er gratis og 

det er trygge omsorgsfulle voksne som er tilstede. De unge bestemmer selv hva de skal gjøre 

der; snakke, spille dataspill, danse, høre musikk, se film, spille brettspill o.l. På fritidsklubb 

kan de utforske egne interesser og få nye venner og bekjente. Det er mange unge i dag som 

ønsker seg et tilbud på fritiden som ikke er organisert og som er lett tilgjengelig i eget 

nærmiljø. På fritidsklubben stiller alle likt, og mulighetene for mestring og gode opplevelser 

er tilgjengelig for alle som bruker tilbudet. 

De ansatte er tilgjengelig for gode samtaler og kan hjelpe hvis det oppstår situasjoner mellom 

de unge på fritidsklubben. Dette er også en god arena for andre instanser som jobber med 

samme målgruppe å møte unge og reklamere for sine tjenester. 

 

5.2.3 Ressursteam  

Ressursteamet er en ny avdeling hos barneverntjenesten som har i hovedoppgave å tilby 

foreldreveiledning og ulike hjelpetiltak for å gjøre foreldre i stand til å håndtere egen 

situasjon. Ressursteamet tilbyr i hovedsak foreldreveiledning, men noen foreldre har også 

behov for praktisk veiledning om eks rutiner i hjemmet. Det gjøres grundig evaluering av 

tiltak hver tredje mnd. Dersom tiltakene ikke har effekt på familiens situasjon, vurderes andre 

tiltak. Ved effekt, trekker barneverntjenesten seg ut av familien. Målet for ressursteamet er 

færre flyttinger av barn.. Ressursteamet ble etablert i februar 2018, og består av ca.  tre 

stillinger.  

5.2.4 Kompenserende tiltak i Barneverntjenesten 

Mange av tiltakene i barnevernet er tiltak for å gi barn og unge, som har behov for det, flere 

opplevelser og andre rollemodeller. Ulike tiltak benyttes også i familier med lite nettverk, og 

kan være til hjelp i å bedre barnas samspill med voksne og jevnaldrende. Eksempler på slike 

tiltak (kompenserende tiltak) er:  

 Betaling av barnehage  

 Betaling av SFO og Fossen friluft 

 Avlastning i familier/grupper  

 Støtte kontakt  
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5.3 Forebyggende tjenester  

5.3.1 Frisklivsentralen 

Frisklivssentralen er en forebyggende kommunal helsetjeneste og er et lavterskel tilbud. 

Sentralen tilbyr oppfølging til personer fra 18 år, som har behov for å gjøre helserelaterte 

livsstilsendringer. For oppstart kan man enten få en henvisning gjennom "frisklivsresepten" 

via fastlege, annet helsepersonell, NAV eller ved direkte kontakt.  

Tilbudet innebærer en tidsavgrenset oppfølging i form av deltakelse på organiserte 

treningsgrupper, temaundervisninger og kurs, samt gjennomføring av individuelle 

samtaler.  Første oppfølgingsperiode varer i 3 måneder, og starter og avsluttes med en 

individuell samtale. Videre kan oppfølgingen forlenges i inntil ett år, tilsvarende fire 

reseptperioder. Deltakeren forplikter seg til deltakelse.  

Treningstilbudet består av grupper innendørs og utendørs, med fokus på både kondisjon og 

styrke. Treningene er gratis å delta på, og timene avholdes ukentlig gjennom hele året.  

I løpet av året arrangeres kurs innen kosthold, tobakksavvenning og søvn, samt i forhold til 

psykisk helse og mestring av livsbelastninger og depresjon. Flere av kursene avholdes i 

samarbeid med Frisklivssentralene i Hole og Jevnaker.    

5.3.2 Utstyrssentralen 

Barn og unge anbefales å være i moderat fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag 

(Helsedirektoratet). 

Utstyrssentralen er et lavterskel tilbud som låner ut fritidsutstyr i inntil to uker – gratis, til 

innbyggere i Ringerike kommune. 

Utstyret kan lånes til barn, unge og barnefamilier, men er også tilgjengelig for barnehager, 

skoleklasser og andre grupper, og enkeltpersoner. 

Fritidsutstyr som lånes ut er ski (langrenn, slalåm), snowboard, akebrett, skøyter, sykler, 

lavvo m.m. 

Utstyrssentralen eies av Ringerike kommune og driftes av Ringerike Frivilligsentral.   

Åpningstid en ettermiddag i uken i vintersesongen.  Den er lokalisert i sidebygningen (u. etg.) 

ved Hønefoss skole.  
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5.3.3 Tufteparken 

Tufteparken er et utendørs treningsanlegg med apparater og stativer, hvor man bruker egen 

kroppstyngde for å styre treningsbelastningen. Det er plassert i Søndre Park i Hønefoss 

sentrum og er til allmenn anvendelse.   

5.3.4 Tidlig innsats for Barn i Risiko (TIBIR)  

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) er et helhetlig program for forebygging og avhjelping 

av atferdsproblemer hos barn. Utprøvingen har gitt lovende resultater. 

Målgruppen for kommuneprogrammets intervensjoner er barn i alderen 3–12 år og deres 

foreldre, der barn har utviklet, eller står i fare for å utvikle, atferdsproblemer. Forskning på 

TIBIR har vist gode resultater.  

Alle intervensjonene som inngår i TIBIR skal gjennomgå forskningsmessige evalueringer for 

å sikre at tiltakene gir så effektiv hjelp som mulig til barn og familier i målgruppen. TIBIR 

består av følgende intervensjoner: 

 PMTO (behandlende foreldreveiledning for familier med barn som har utviklet 

atferdsvansker) 

 Foreldrerådgivning (forebyggende foreldreveiledning for familier med barn med 

begynnende atferdsproblemer) 

 Konsultasjon (forebyggende veiledning til ansatte i barnehager og skoler som jobber 

direkte med barn) 

 Foreldregrupper (forebyggende foreldreveiledning for familier med barn med begynnende 

atferdsproblemer) 

 Kartlegging (kurs som hjelper fagpersonale med å tilpasse tiltak til barn og familier ut fra 

individuell vurdering) 

 Sosial ferdighetstrening (direkte intervensjon til barn som har begynnende eller utviklete 

atferdsvansker) 

 

5.3.5 Helsestasjon for barn 0-6 år 

Tjenesten ytes mange steder i kommunen. Oppgavene er overveiende forebyggende og 

helsefremmende.  

5.3.6 Skolehelsetjeneste 

Det er skolehelsesøster ved 14. barneskoler. Helsesøstre utfører ulike forebyggende og 

helsefremmende tiltak som blant annet: 
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 Førsteklasseundersøkelser med barnet sammen med foreldre (med legeundersøkelse). 

Fra høst 2018 er det et krav om at denne undersøkelsen gjøres på skolen. 

 Deltakelse på foreldremøter i alle 1. klasser med informasjon/ foredrag om 

foreldrerollen. 

 Veiing og måling av alle elever i 3. klasse med påfølgende foreldresamtale. 

 

5.4 Læringssenteret for voksne, skoleavdeling og flyktning avdeling   
Læringssenteret har hovedansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger i Ringerike 

kommune. Alle deltakere mellom 16 - 67 år, (ikke kun flyktninger), får tilbud om opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap. I tillegg får unge mellom 16 – 19 år tilbud om 

grunnskoleopplæring. Flyktninger mellom 18 – 55 år deltar på et 2 – årig 

introduksjonsprogram hvor språk, arbeid og utdanning er i fokus. Programmet skal kvalifisere 

til videre utdanning eller arbeid. Læringssenteret samarbeider tett med andre kommunale 

enheter og eksterne etater i arbeidet med inkludering og integrering.  

Opplæringstilbudet på skolen er norskundervisning, grunnskoleopplæring, 

arbeidslivskunnskap, oppfølging i praksis mm.  

 

Høsten 2018 vil Læringssenteret starte opp med ferdighetskurs, 6 timer i uka. Dette omfatter 

følgende kurs/områder: 

 Lese- og skrivekurs 

 Fysisk aktivitet og helse 

 Bolig og økonomi  

 Grunnleggende datakurs  

 Foreldreveiledning 

 

5.4.1 Læringssenteret, Flykningavdeling og faggrupper 

Programrådgivere har hovedansvaret for å følge opp flyktningene som blir bosatt, fra ankomst 

og 2 – 3 år etter bosetting. Programrådgivere jobber tett med flyktningene og følger dem opp 

mot arbeid og utdanning. Programrådgivere hjelper også til med andre behov deltakerne har, i 

samarbeid med miljøarbeiderne. Når det bosettes familier, hjelper Programrådgivere til med 

barnehage/skole, søknader om fritidsaktivitet, redusert betaling i barnehage og andre 

økonomiske utfordringer. Oppfølging på kveldstid gjøres ikke. 



23 
 

Tre miljøarbeidere jobber tett med deltakerne og deres familier; bolig, økonomi, 

hverdagsmestring. 

Jobbkoordinator, engasjement 80% ut 2018, jobber tett med deltakere som skal over i arbeid. 

Et slikt samarbeid er svært viktig for å øke antall deltakere som får en tilknytning til 

arbeidslivet mens de er i introprogram. Jo flere deltakere som kommer over i arbeid før 

programtiden er over, desto færre vil føres over til NAV. Følelsen av å være en del av det 

norske arbeidslivet vil føre til økt selvfølelse for den enkelte og dermed også påvirke 

foreldrenes rolle overfor barna.  

Tilskuddskoordinator jobber med å søke tilskudd på flyktningfamilier som blir bosatt i 

Ringerike. Det er viktig å fange opp nybosatte barn og voksne som har utfordringer av fysisk 

og psykisk art.  

Målgruppen for tilskuddsordningen er bosatte flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk 

funksjonsevne, rusproblemer eller atferdsproblemer og tilskuddsordningen skal dekke 

ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosettingene.  

 

Tiltak som kan iverksettes er for eksempel:   

 Leksehjelp 

 Tilrettelagt undervisning  

 Trening  

 Tverrfaglig koordinering  

 Boveiledning  

 Støttekontakt  

 Avlastning  

 Psykososial oppfølging  

 

Flyktningavdelingen utdanner to ansatte i ICDP (foreldreveiledning) De får opplæring i 

minoritetsversjonen. Fra høsten 2018 vil de være sertifiserte veiledere. Veilederne skal jobbe 

opp mot minoritetsforeldre. Disse kursene skal holdes på Læringssenteret. Kurset kan også 

gjennomføres utenfor Læringssenteret, i barnehager, skoler, helsestasjon  

Informasjonshefte – velkommen til Ringerike – holder på å bli oversatt til flere språk. Her er 

det også en side med informasjon om aktivitetstilbud.  
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5.4.2 Forslag til tiltak: 

 Ferie-SFO for alle flyktningbarn, uansett om barna trenger det eller ikke med tanke på 

om foreldre er i aktivitet.  (Gratis).  

 SFO ellers for alle – viktig sosialiseringsarena og nettverksbygging (Gratis) 

 Nettverksbygging på tvers for de som jobber med grupper som er i «faresonen» (innad 

i kommunen)  

 Egen nettverkskoordinator på flyktningavdelingen med ansvar for aktiviteter og 

nettverksbygging for deltakere på Læringssenteret. Formidle tilbud og gi informasjon 

om hjelpeapparatet.  

 En person som søker prosjektmidler.  

5.4.3 Utfordringer  

Ringerike har bosatt mange unge, enslige gutter som trenger tett oppfølging, blant annet opp 

mot fritidsaktiviteter og hverdagsmestring.  

Det er mange gode aktiviteter og tilbud for gruppen, men vanskelig å få oversikt for nybosatte 

eller for dem som har utfordringer med språk, manglende kjennskap til lokalmiljø og 

begrenset samfunnsforståelse ol.  

Mange av våre deltakere får deltidsstillinger/korte vikariater som gjør at man må ha flere 

jobber for å klare seg økonomisk. Kan være stressende og påvirke helse i negativ utvikling.  

Forpliktelse: Mange aktiviteter er dyre. Redusert betaling for aktiviteter for barn og unge, 

eller fastsatt støtte fra NAV (forenkling av dagens system) 

 Kommunen bør ha en god plan for bosetting av flyktninger. Alle kan ikke bo 

sentralt/sentrumsnært i Hønefoss. Bosetting av flyktninger i andre områder i Ringerike bør 

gjenspeile andel flyktninger i kommunen generelt. maks 10-12% av innbyggertallet. Nå 

bosettes det for meste flyktninger i private boliger, med en formidlingsavtale mellom 

kommunen og eier. Andel av kommunale boliger bør økes. Viktig også å ta hensyn til boliger 

som egner seg for brukere med spesielle behov.  
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5.5 Teknisk/ miljø og areal 
Kommunen skal ivareta mange ulike hensyn i fysisk og teknisk planlegging. 

Nesten alt av by-, sted- og boligplanlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstsvilkår 

for barn og unge, på kort eller lang sikt. Derfor er det viktig at de som planlegger og bygger 

tar ekstra hensyn til barn og unge og deres behov. Dessuten skal barn og unge tas med i 

planleggingen. 

Ytre miljøforhold påvirker barns oppvekstsvilkår og livsbetingelser. De nære omgivelser vil 

kunne virke inspirerende for lek og utfoldelse i sosiale sammenhenger, men det motsatte kan 

oppstå dersom de ytre rammene ikke gir trygghet for barn og voksne.  

 

En trygg og god skoleveg kan f.eks. spille en viktig rolle i barns opplevelse av mestring og 

velvære. Planlegging av skoler og nye boligområder må spesielt ta hensyn til barns behov og 

rettigheter.  

 

Plan- og bygningsmyndighetene skal samarbeide med andre offentlige myndigheter som har 

interesse i saker etter plan- og bygningsloven, og innhente uttalelse i spørsmål som hører 

under vedkommende myndighets saksområde. En egen forskrift ivaretar barn og unges 

interesser i planlegging og byggesaksbehandling, her påpekes det at barn og unge skal tas med 

i planleggingen.   

 

God planlegging er grunnleggende for at barn får trygge oppvekstkår og god helse. Det 

innebærer blant annet å legge til rette for aktivitetsfremmende omgivelser som gir varierte 

muligheter for sosialt samvær, lek og utfoldelse. For å sikre at gode planer gjennomføres, skal 

kommunene i sin behandling av byggesaker sikre at det bygges i tråd med planene. 

 

5.5.1 Universell utforming  

Universell utforming i planlegging er viktig for økt tilgjengelighet for alle. Gjennom 

universell utforming er det særlig fokus på personer med nedsatt funksjonsevne for økt 

tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder. 

 

5.6 Skole  

5.6.1. Leksehjelp 

Høsten 2010 ble det innført en plikt for skoleeieren til å gi tilbud om åtte uketimer gratis 

leksehjelp for alle elever på 1.–4. trinn. Ordningen ble endret fra høsten 2014 til å gjelde hele 
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grunnskolen, ikke bare 1.–4. årstrinn. Bakgrunnen for endringen er at det ofte er større behov 

for leksehjelp på ungdomstrinnet.  

Skoleeierne står i dag fritt til å fordele leksehjelpstimene på de ulike årstrinnene, slik de selv 

mener det er mest hensiktsmessig. Formålet med leksehjelpsordningen er å gi elevene støtte 

til læringsarbeidet, opplevelse av mestring og gode rammer for selvstendig arbeid. 

Leksehjelpen skal også bidra til å utjevne sosial ulikhet i opplæringen. Leksehjelpen skal gi 

elevene hjelp med skolearbeidet. 

 

5.6.2. Arbeid mot mobbing og for et bedre læringsmiljø i skolen  

En vellykket innsats for å sikre et godt læringsmiljø, kan bidra til å redusere sårbarheten til 

elever som lever under økonomisk vanskelige forhold. Et nært samarbeid mellom skolen og 

hjemmene og gode relasjoner mellom lærer-elev og elevene imellom, er viktig i 

læringsmiljøarbeidet. Dermed gir også læringsmiljøarbeidet positive bidrag til arbeidet for å 

motvirke skadevirkningene av barnefattigdom. Bekjempelse av mobbing henger nært sammen 

med det brede arbeidet for et godt læringsmiljø. Skoler med et trygt og godt læringsmiljø, har 

også lite mobbing. Et tett og godt skole-hjemsamarbeid er en viktig del av denne 

læringsmiljøsatsingen. Djupedalutvalget, som leverte sin utredning 18. mars, (NOU 2015:2 Å 

høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø) hadde som mandat å vurdere de 

samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø og motvirke og håndtere 

mobbing og andre uønskede hendelser i skolen. 

Fra 1. august 2017 ble det en endring i opplæringslovens §9A. Den førte til at skolene har en 

handlingsplikt der elevene føler seg krenket. 

5.6.3. Gradert foreldrebetaling i SFO 

Ifølge opplæringsloven skal kommunene ha et tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.–4. 

årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.–7. årstrinn. SFO skal legge til rette for lek, 

kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser. SFO skal gi 

barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Utforming av 

SFO-tilbudet er et kommunalt ansvar. 

Ringerike kommune gir gradert foreldrebetaling. Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 

% for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere. 

Det er mulig å søke om redusert betaling dersom barnet har hel plass og samlet bruttoinntekt 

er under Folketrygdens 3 G. 
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5.6.4. Lærerløft – på lag for kunnskapsskolen 

Målet med satsingen” Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen” er å skape en skole hvor 

elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre 

norsk arbeidsliv og velferd. Den skal gjøre både samfunnet og hvert enkelt barn best mulig 

rustet for fremtiden. Faglig sterke og motivert lærere er det viktigste bidraget til god utvikling 

og læring hos alle barn og unge, også utsatte barn som har det vanskelig hjemme. Gode 

enkeltlærere er imidlertid ikke tilstrekkelig for å skape en god skole. Skolene skal være 

lærende organisasjoner der kollegaene i fellesskap mestrer utfordringene som skolehverdagen 

gir, evaluerer egen praksis og videreutvikler opplæringen.  

Videreutdanning av lærere og skolelederopplæring er en viktig del av dette. 

5.7 Barnehage  

5.7.1 Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling. 

Redusert foreldrebetaling går ut på at ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av 

inntekten for en barnehageplass. Målgruppe er lavinntektsfamilier. 

5.7.2 Gratis kjernetid  

Den nasjonale ordningen med gratis kjernetid ble i 2016 utvidet til å gjelde 3-5 åringene. 

Tilbudet blir gitt etter søknad fra familier med en samlet personinntekt under kr 417 000,-. 

Dette innebærer at 3-5 åringer kan få fritak for foreldrebetaling for 20 timer pr. uke. 

5.7.3 Informasjonsmøte til foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn 

Informasjonsmøtene er for minoritetsspråklige foreldre/foresatte både med og uten 

barnehageplass, og gjennomføres to ganger pr. år. Målgruppen er foreldre/foresatte med barn 

0-6 år bosatt i Ringerike kommune. 

Her gis det informasjon om: 

-hvorfor barn bør gå i barnehage 

-informasjon om barnehage 

(rettigheter, søknadsprosess, praktisk informasjon) 

-språk og morsmål 

-oppdragelse og danning 

-kulturelle forskjeller 

-informasjon om helsestasjon/barnevern 
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5.7.4 Søskenmoderasjon 

Søskenmoderasjon gis til alle familier med barn i barnehage. Det gis 30 % reduksjon for barn 

nr. 2. 50% reduksjon for barn nr. 3 eller flere. 
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6 Forslag til kortsiktige tiltak  
 

Ringerike kommune mottar i 2018 kr. 610 000 i tilskudd fra Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir). Dette er en Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom. 

  

I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke tiltak som best bidrar til deltakelse og 

medvirkning for målgruppen i ferie-, kultur- og fritidsaktiviteter og deltakelse på alternative 

mestringsarenaer. Søknader er vurdert som gode når de har en konkret beskrivelse av hvordan 

de vil bidra til å oppnå formålet med tilskuddsordningen, konkret beskrivelse av aktiviteten og 

hvilket omfang tilbudet skal ha, og en god plan for å nå tilskuddsordningens målgruppe 

(rekruttering). Bufdir har videre lagt vekt på kommunens prioritering og vurdering av tiltak, 

spesielt der vurderingen vi har mottatt fra kommunen er godt begrunnet. Direktoratet har i 

2018 lagt noe større vekt på hvor mye støtte den enkelte kommune får innvilget per barn i 

lavinntektsfamilier, enn ved tidligere års tildelinger.  

Bufdir har i saksbehandlingen prioritert følgende for 2018:  

 Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.  

 Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.  

 Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.  

 Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med 

rusproblemer/psykiske vansker.  

 

 

Aktivitet  Økonomi  Ansvar  Begrunnelse  

Smaksverkstedet  Støtte fra 

Bufdir på 

50 000 kroner 

Folkehelsekoordinator Redusere sosiale ulikheter i 

helse, herunder: 

Kunne tilby et gratis 

fritidstilbud som fremmer 

barn og unges interesse og 

kunnskap om mat, praktisk 

matlaging, matkultur og 

bærekraftighet. Videre legge 

til rette for en møteplass som 

skaper sosial tilhørighet 

uavhengig av 

sosioøkonomisk og kulturell 

bakgrunn.  
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Bufdir ber om at det spesielt 

rapporteres på hvordan 

tilskuddsordningens 

målgruppe har blitt rekruttert 

inn i tiltaket. 
Opplevelseskortet  Støtte fra 

Bufdir på 

50.000 kroner 

Folkehelsekoordinator Redusere sosiale ulikheter i 

helse, herunder: 

Gi flere barn og unge fra 

lavinntektsfamilier 

muligheten til å kunne delta 

i kultur- og fritidsaktiviteter 

sammen med en venn eller 

en foresatt.  

 

Splash – et 

kunstprosjekt  

Støtte fra 

Bufdir. på 

400 000 

kroner 

Ringerike kulturskole  Splash er et kunstprosjekt 

hvor barna kan uttrykke seg 

fritt ved hjelp av kunst og 

kultur og dermed mestre på 

sitt beste. Målgruppen som 

er forventet at vil benytte 

seg av tiltaket er 500 

personer i alderen 10- 16 år 

og deres familier. 

Kultur – og 

fritidsaktiviteter i 

sommerferien  

Støtte fra 

Bufdir på 

110 000 

kroner 

Ringerike og Hole 

Røde kors 
 

Tilskuddet skal brukes til 

tiltak som bidrar til at 

ungdom berørt av 

fattigdomsproblemer og 

deres familier kan delta i 

kultur- og fritidsaktiviteter i 

sommerferien. Tiltaket vil 

fokusere på aktiviteter som 

utvikler positive verdier og 

holdninger, fysiske og 

sosiale ferdigheter, og 

tilrettelegge med tanke på 

muligheten for deltagelse 

uavhengig av kjønn, alder og 

funksjonsnivå. Målgruppen 

som er forventet at vil 

benytte seg av tiltaket er 280 

personer. 
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7 Avslutning  
Levekår er ikke et personlig problem, et atferds spørsmål, en lidelse eller sykdom. Levekår er 

først og fremst strukturelt betinget. Og det får, som vi har vist, konkret innvirkning på 

livskvalitet. Fordi barn og unge ikke er i en posisjon der de selv kan endre grunnleggende 

levekår- og livsbetingelser under oppvekst, er dette et samfunnsanliggende. Og for å endre og 

bedre barnas situasjon, må også foreldrenes livssituasjon endres og bedres. Det er nettopp 

dette som gjør arbeidet med barnefattigdomsbekjempelse komplekst. Og det er dette som også 

gjør at arbeidet med å bekjempe dårlige levekår blant barn og unge, er avhengig av innsats fra 

alle kommunale virksomheter, Nav, frivillig sektor, barnevern, skole og barnehage osv.  

Dette viser at levekår under oppvekst er et felles anliggende for kommunenes samlede 

forvaltning. Samtidig med dette er det behov for løpende kompensatoriske tiltak, rettet både 

mot barna og mot familiens om helhet.  
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8 Aktuelle linker  
 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0605&sp=1&PDFAar=2017 

 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/sosial_ulikhet_i_helse_fhirapp

ort2007_1.pdf 

 

https://www.fhi.no/hn/ulikhet/arbeid-og-helse-/ 

 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-i-ulike-befolkningsgrupper/sosiale-helseforskjeller-i-

norge---/ 

 

https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/877329/Folkehelsepolitisk%20rapport%202017.pd
f 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DGmaWbyyf-kQUJuiQPYqMJzVsIg5eo9X-

EIWxNO0bU8/edit#gid=0 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1877-1   Arkiv:   

 

 

Kommunedelplan masseforvaltning  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får i oppdrag å utarbeide en kommunedelplan for masseforvaltning for Ringerike 

kommune.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har mange store forekomster av sand og grus. Forekomstene er registrert 

av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og mange er klassifisert med høy verdi, god 

kvalitet og nasjonal og regional viktighet. I takt med økende utbygging både innad i kommunen 

og regionalt ser vi også et økende behov for mottak av overskuddsmasser, bearbeiding, 

gjenvinning og deponering. Dette er svært arealkrevende virksomhet som medfører mange av 

de samme utfordringene som uttak av masser gjør mtp. støy, støv og forurensning. For at 

Ringerike kommune skal kunne forvalte disse ressursene på en god måte ser rådmannen et 

behov for en kommunedelplan med en juridisk bindende arealdel. Arealdelen vil gi oss mulighet 

til å avklare og båndlegge viktige arealer for ressursutnyttelse og mottak/gjenvinning, både for 

dagens og framtidas behov. Å få denne avklaringen på kommunedelplannivå vil redusere 

potensialet for framtidige arealbrukskonflikter.  

 

En helhetlig kommunedelplan vil sørge for langsiktighet og forutsigbarhet for næringen, 

kommunens innbyggere, naboer til anleggene og andre berørte parter. Forutsigbarhet i 

forvaltning av kommunens ressurser vil gjøre det mer attraktivt å drive virksomhet i 

kommunen vår. Videre vil reguleringsprosesser i etterkant av ferdig utarbeida kommunedelplan 

gå raskere ettersom mange aspekter ved sakene vil være behandla og avklart på overordna 

nivå. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Utfordringer rundt masseforvaltning har vært en kjent problemstilling for Ringerike kommune i 

lengre tid. Økende satsning på vekst og utvikling, ny bane, vei og andre utbyggingsprosjekter 



- 

gjør behovet for byggeråstoff stadig større, i tillegg til at mengden overskuddsmasser som må 

gjenvinnes eller deponeres øker. Ringerike kommune sitter på store forekomster av 

mineralressurser, og det er stor pågang på reguleringsplaner for uttak av masser. I tillegg ser vi 

en økende trend når det gjelder søknader om å ta imot masser for deponi eller videre 

bearbeiding. I et temamøte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

presenterte Solveig Viste fra Akershus fylkeskommune deres regionale plan for 

masseforvaltning, og forklarte hvordan Akershus fylkeskommune arbeidet med disse 

problemstillingene. I etterkant av dette møtet kom det en interpellasjon fra Arne Broberg 

(27.02.18) og Arnfinn Baksvær (12.02.18), behandlet i kommunestyret 08.03.18. Disse 

interpellasjonene viste til et behov for en overordna plan for masseforvaltning i kommunen, og 

det ble spurt om ordføreren ville igangsette et slikt arbeid. I svaret på interpellasjonene 

kommer det også fram et behov og ønske om en overordna plan for disse temaene, fortrinnsvis 

i form av en kommunedelplan for masseforvaltning. Det har også vært ytret et ønske fra 

industrien å få et overordna planverk som bidrar til forutsigbarhet for deres virksomhet, og for 

å redusere fremtidige arealbrukskonflikter. I etterkant av kommunestyremøtet, og som en følge 

av interpellasjonene og ordførerens svar på disse, ble rådmannen bedt om å sette i gang 

arbeidet med en kommunedelplan for masseforvaltning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hensikten med en kommunedelplan for masseforvaltning 

Hensikten med planen er å sikre en helhetlig og langsiktig ressursforvaltning i kommunen. 

Kommunedelplanen vil danne grunnlag for effektive planprosesser. Den vil også skape 

forutsigbarhet for næringen, og føre til at det utføres lik praksis og kontroll overfor næringen. 

 

Masseforvaltning er en interkommunal-regional utfordring, og det er vanskelig å finne større 

områder for massemottak/uttak i Ringerike som ikke er konfliktfylte. I tillegg er pågangen av 

forespørsler om reguleringsplaner for disse temaene svært stor, og det er lite hensiktsmessig å 

ha mange enkeltstående reguleringsplaner for så store og potensielt konfliktfylte virksomheter 

uten noen form for overordna planverk. Med en overordnet plan vil kommunen være bedre 

rustet til å ta gode beslutninger i et regionalt perspektiv. Det vil være et stort behov for 

byggeråstoffer i fremtiden, med økende befolkningsvekst og store byggeprosjekter på 

trappene, som FRE16 og den forventede veksten dette fører med seg. Byggeråstoff er en ikke-

fornybar ressurs, og det er viktig at kommunedelplanen tilrettelegger for en fornuftig og 

langsiktig håndtering av kommunens ressurser. Samtidig vet vi at virksomhet knytta til 

mottak/uttak av råstoff fører med seg en del utfordringer, som for eksempel støy, støv og 

klimagassutslipp og nedbygging av arealer med annet formål. Alle konsekvenser av en slik plan 

vil derfor utredes i planarbeidet. 

 

Masseuttak og massemottak vil bli utredet separat i kommunedelplanen, men er omtalt under 

ett i saksfremlegget ettersom utredningene og konsekvensutredningene sammenfaller i stor 

grad. Alle masseuttak (forekomster av råstoff) i kommunen har blitt kartlagt av Norges 

Geologiske Undersøkelse (NGU). De største og viktigste forekomstene er lokalisert innenfor 

Ringerikes kommunegrense, og er ikke avhengig av interkommunalt samarbeid. Masseuttak 

har et langt tidsperspektiv, mens et massemottak ofte vil ha et kortere tidsperspektiv. 

Massemottak er en kompleks utfordring, og kommunen ser en økning av tilkjøring av eksterne 

masser til Ringerike kommune. Det vil derfor være hensiktsmessig å ha et interkommunalt 

samarbeid når det gjelder mottak. 
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Målene med planen når det gjelder uttak vil være å 

 sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidig behov, både lokalt, regionalt og 

nasjonalt 

 redusere miljø og samfunnsbelastningen fra masseuttak 

 redusere potensialet for framtidige arealbrukskonflikter 

 gi en forutsigbarhet for næringen, innbyggere, naboer og andre som blir berørt  

 gi mer effektive reguleringsprosesser for de enkelte uttak i etterkant av vedtatt plan 

 

Målene med planen når det gjelder mottak vil være å  

 sikre arealer for gjenvinning og lovlig mottak/deponi slik at plassering av masser og 

deponering skjer på lovlig vis og med færrest mulig ulemper 

 sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser 

 gi en forutsigbarhet for næringen knytta til massehåndtering og massetransport, og for 

naboer og andre som blir berørt  

 gi mer effektive reguleringsprosesser for de enkelte mottak i etterkant av vedtatt plan 

 

Planen vil inneholde strategier for å nå disse målene. Særlig når det gjelder delen som 

omhandler mottak og deponi vil det være hensiktsmessig å se utfordringene i et regionalt 

perspektiv, hvor hele fylket inkluderes.  

 

Til planen vil det følge et juridisk bindende arealbrukskart som definerer ønskede områder for 

uttak og mottak i et langt tidsperspektiv. Områdene skal i tillegg omkranses av hensynssoner 

som sikrer tilstrekkelig buffer for blant annet støyforurensning.   

 

Tidsperspektiv 

For å sikre en bærekraftig og stabil tilgang av ressurser bør kommunedelplanen ha et langt 

perspektiv. Arealdelen bør inneholde driftsområder med tidsperspektiv på 10-12 år, og legge 

føringer for ønska utvidelse av driftsområdene i et 30-40 års perspektiv. Lange perspektiver er 

essensielt når det gjelder ikke-fornybare ressurser, og er avgjørende for å sikre tilstrekkelig 

lange driftshorisonter som gjør det attraktivt å drive virksomhet i kommunen. Videre vil det 

kunne hindre konflikt mellom mottaks-/uttaksvirksomhet og nærliggende bebyggelse, og 

hindre at støyfølsom bebyggelse oppføres i nærheten av eksisterende og framtidige mottaks-

/uttaksområder.  

 

Fremdriftsplan og utarbeidelse av planen 

Arbeidet med kommunedelplanen vil ta utgangspunkt i klassifiseringen av råstoff-forekomster 

gjort av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), og temautredningen som ble vedtatt 

18.08.2015. Kommunen vil gjennomgå alle registrerte forekomster, og anbefale hvilke av disse 

som bør prioriteres ved utvidelser og eventuelt etablering av nye uttak. Det er spesielt 

forekomster av nasjonal og regional betydning som vil bli vektlagt. Det er å foretrekke store 

uttak/mottak som er driftet av seriøse aktører istedenfor mange småprosjekter. Det vil også 

gjøres en vurdering av mindre uttak for å redusere transportbehov, dersom kvalitet på 

ressursen er god og av lokal betydning.  

 

Planens omfang tilsier at kommunen må utarbeide planprogram og konsekvensutredning. 

Parallelt med varsel om oppstart og fastsetting av planprogram vil vi be om innspill fra 
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aktørene i næringslivet når det gjelder hvilke områder som bør prioriteres avsatt til 

uttak/mottak. Dette vil tilrettelegge for god medvirkning og oppslutning om planen.  

 

Kommunedelplanen for masseforvaltning er ikke en prioritert oppgave, og skal utarbeides ved 

siden av faste oppgaver. Det vil derfor være noe usikkerhet hvor lang tid det vil ta å utarbeide 

planen, men det er anstått at det vil ta 2-3 år. En omtrentlig fremdriftsplan har blitt utarbeidet, 

den forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle tilleggsutredninger, 

forlengelse av høringsfrister og innsigelser. Det vil også være mulig å ha en raskere 

fremdriftsplan hvis oppgaven prioriteres og det i tillegg bevilges ressurser til å leie inn 

konsulenthjelp til noen av utredningene.  

 

Milepæl Tidsbruk  

Politisk oppstart 04.06.18 

Arbeide med planprogram  

(Medvirkning, møter med industrien) 

7 mnd.? 

Formannskapet i desember/januar?  

Revidere planprogram/Fastsette planprogram 4 mnd. 

Kunngjøre planprogram (Ønsker innspill)  

Utarbeide KU, planforslag og bestemmelser 

(tilrettelegge for innspill) 

1 år 

Saksfremlegg  3 uker 

1. gangsbehandling   

Merknadsbehandling  2-3 mnd.  

Saksfremlegg  3 uker 

2. gangsbehandling   

Mindre endringer  

Vedtak   

Kunngjøring  

Klage  3 uker  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 vektlegger å sikre en bærekraftig masseforvaltning, 

herunder sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov samt redusere miljø- og 

samfunns- 

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

 

Følgende planer vil bli brukt som grunnlag i planarbeidet:  

 

- Strategiplan 2013-2016- Geologisk samarbeidsprogram Buskerud, Telemark, Vestfold 

fylkeskommune, datert 10.09.12 

- Temautredning masseforvaltning, vedtatt 18.08.15. 

 

Juridiske forhold  

Plan og bygningsloven, Naturmangfoldloven og mineralloven vil være de mest sentrale for 

denne kommunedelplanen.  



- 

 

Økonomiske forhold 

Økonomiske forhold rundt planarbeidet vil avhenge av intern ressursbruk og prioritering, samt 

omfang av ekstern konsulenthjelp. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det vil bli tilrettelagt for godt samarbeid med industrien. Det vil også bli arrangert temamøter 

for formannskapet/kommunestyret hvor utfordringer og muligheter med mottak av 

overskuddsmasser belyses.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er et behov for et oppdatert og mer helhetlig planverk som skal sikre 

forutsigbarhet, kvalitet og langsiktighet i håndtering av kommunens og regionens ressurser, og 

gode rutiner for mottak, gjenbruk og deponi av overskuddsmasser. Kommunen har et ansvar 

for å sikre en bærekraftig utvikling innen masseforvaltning, da befolkningsvekst legger press på 

den ikke-fornybare ressursen. Videre gir mangelen på helhetlig planverk rundt byggeråstoffer 

lite forutsigbarhet overfor industrien, kommunenes innbyggere, naboer og andre berørte parter. 

Det er derfor behov for å legge til rette for en forbedret lokal og regional massehåndtering.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser og Hanne Christine Wilhelmsen 
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