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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  10.09.2018  

Tid:   16:00  

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

13:30 – 15:00- Befaring Benterud skole, oppmøte Rådhuset 

15:00 – 16:00 – Pause, enkel bevertning. 

16:00 -   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. 
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Arkivsaksnr.: 18/3314-1   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 10.09.2018  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
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Arkivsaksnr.: 18/3314-2   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 10.09.2018  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak 18/784- 7 tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 15/895-30   Arkiv: L12 &21  

 

323-05 Eikli sør næringsområde - endring av reguleringsplan - 2. 

gangsbehandling  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018 

/ Strategi og plan  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_323-5 Eikli sør næringsområde – endring av reguleringsplan vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan for Eikli sør, næringsområdet, vedtatt 05.04.2013, som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det foreslås at reguleringsplan 323-04 Eikeli sør næringsområde endres, slik at felt for 

kombinert formål forretning, kontor og industri utvides sør i planområdet. Det aktuelle 

området som blir berørt i endringen, er regulert til friluftsområde, turveg og vann- og 

avløpsanlegg. 

 

Det ønskes en utvidelse av dagens bygningsmasse (Maxbo). Dett vil kreve endringer i formål 

og formålsgrenser, samt oppfylling i skråningen mot sør. Noe eiendom må også kjøpes fra 

kommunen. Dette er avklart i egen avtale. 

 

Det åpner for å etablere kjeller i nybygg som kan benyttes til parkering. Nybygget vil bli 

liggende sør for dagens bygningsmasse (se vedlagt kartutsnitt).  

 

I gjeldene plan er det satt samlet maksimalt byggeareal på 12 000 m² BRA. Forslaget som blir 

lagt fram legger ikke opp til å overstige antall m² bruksareal. 

 

Det skal avsettes plass for utvidelse av pumpestasjon. Det har vært en prosess med kommunen 

for å fastlegge både atkomst, pumpestasjon og ledningsanlegg til/fra denne, for å tilpasse 

kommunens behov.  
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Veien ned til pumpestasjonen vil bli lagt om, og det vil bli satt opp bom. Dette for å begrense 

trafikken ned til pumpestasjon og unngå avfallsdumping i elveskråningen.  

Regulert sti langs flomløpet ned til pumpestasjonen, vil bli justert ved at den blir ført inn på 

veien ned til pumpestasjonen. 

 

Det har blitt gjort endringer i plankartet etter 1. gangsbehandling til 2. gangsbehandling, se 

under punkt om Endringer etter 1. gangsbehandling.  

 

EIKLIG SØR NÆRINGSOMRÅDE vil få nytt PLAN NR (447) når planen er vedtatt. Dette 

for å få det mere oversiktelig, og at man ikke blander gamle planforslag med ny vedtatt plan. 

Dette ligger i grunn at det har vært mange ulike planforslag med undernummer. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å kunne utvide eksisterende bygningsmasse for Maxbo- butikken. 

Dronning Åstas gt AS er eier av eiendommen Dronning Åstas gate 14. Det er tidligere inngått 

en intensjonsavtale mellom Ringerike kommune som grunneier og Dronning Åstas gt AS om 

kjøp av tilleggsareal mellom nåværende lokaler for Maxbo/Maxbo trelastlager og kommunens 

kloakkpumpestasjon/Storelvas flomløp.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Endring av planen har tatt med hele eiendommen FKI5, som er lagt inn i hele planen 

for Eikli sør næringsforening.  

 Feltnavnene vil variere på det som lå ute til offentlig ettersyn og 2. Gangsbehandling. 

 Formål SPA1 til 1. Gangsbehandling er tatt ut. 

 Formål GV1 er tatt bort fra tidligere SKV8. GV1 er blitt regulert inn øst for BVA1. 

 BVA1 har blitt noe redusert i størrelse. 

 Regulert inn byggegrense. 

 Regulert inn SKV 3 ved BVA1. Tenkt som snuplass til BVA1. 

 Ved vedtatt plan vil den få nytt PLAN NR (447) 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

Høringsuttalelser  
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Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.7.2015 – 14.9.2015. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

 

 

Ringerikskraft, datert 13.7.2015 

Vedlegger kart som viser anlegg og kabler/luftstrekk i området. Ønsker å bli informert i den 

videre prosessen mht eventuelle omleggingsbehov av sine anlegg. 

 Forslagstillers kommentar: De vil bli kontaktet når tiltakene skal prosjekteres. 

 Rådmannens kommentar: Tatt til orientering 

 

 

EB Nett AS, datert 10.8.2015 

Viser til sin tidligere uttalelse til varsel om oppstart. Spesielt vedr 2x20m byggeforbudssone 

til deres 132kV kraftlinje. Glad for at området tas i bruk til kommersiell virksomhet, slik at 

det blir slutt på ukontrollerte utfyllinger i området. 

Forutsetter at planen ikke endrer atkomstforholdene og at det fylles opp i flomløpet av elva. 

 Forslagstillers kommentar: Alle disse forhold er og vil bli tatt hensyn til i planen og 

den videre prosjekteringen og gjennomføringen. 

 Rådmannens kommentar: Tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 

 

 

Statens vegvesen, datert 14.9.2015 

Forventer at planen ikke forårsaker mer trafikk i Dr. Åstas gate og krysset Osloveien. Planen 

for Eikli Sør må tilpasses de løsningene som blir valgt for fremtidig kryss der. 

 Forslagstillers kommentar: Denne planen er med som det trafikkgrunnlaget som er lagt 

til grunn i de tiltak som er gjort i nevnte kryss. Vil ikke få noe påvirkning på krysset. 

 Rådmannens kommentar: Tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 

 

 

 

Ringerike kommune Utbygging, datert 14.9.2015 

Påpeker at tilgjengelig tomt for pumpestasjon må være stor nok, mens den eksisterende er i 

drift. Kan være for lite mht. byggeforbudssonene til kraftlinjen. 

Kjøreveg SKV7 og 8 bør være private avkjørsler, ikke offentlig veger. 

Veg til BVA1 er lagt delvis utenfor kommunal grunn, men bør ligge inne på kommunal grunn. 

Alternativt må utbygger, som må flytte vegen, erverv nødvendig grunn. 

Veg til BVA1 er lagt i bratt terreng. Vegen kan ha maksimal helning på 1:10. Det må derfor 

settes av arealer på begge sider av vegen for tilstrekkelig oppfylling, slik at vegen blir 

tilstrekkelig slak. 

Det bør angis bredde på veg til BVA1. 

Det bør stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av veg til BVA1 og snuplass på SKV3 ved 

utbygging (utvidelse) av BFKI5. 

Ovennevnte prikkpunkt, samt nødvendig flytting av kommunal ledninger, utløser krav om 

utbyggingsavtale iht. § 8.1. 

Kommunale ledninger langs eksisterende veg til BVA1 må flyttes, dersom BFKI skal utvides. 
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 Forslagstillers kommentar: En foreslår å utvide tomta for ny pumpestasjon nordover 

inn i det som er planlagt er vist som grønt vegetasjonsbelte.  

Greit å vise SKV7 og 8 som private avkjørsler, men da trenger en ikke at det skal ligge 

på kommunens grunn, slik de sier i fjerde prikkpunkt. Greit å vise SKV8 som en hel 

veg, med avkjøring som egne avkjørsler. 

Sidearealene til SKV8 kan vises som veggrunn på begge sider. Dette vil gjøre at GV1 

tas vekk. For øvrig er vegen utredet som vegplan som grunnlag for denne planen. 

Bredden til veg SKV8 angis i kartet. 

Greit med rekkefølgebestemmelser at det ved bygging av BFK1 skal opparbeide SKV 

og snuplass ved SKV3. 

Utbyggingsavtale med kommunen har vært fotutsatt fra start av i denne planprosessen. 

Mht følgene for kommunal ledninger vises til innledende prosess der kommunen har 

deltatt. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

 

Buskerud Fylkeskommune, datert 15.9.2015 

Har ingen merknader til planforslaget. 

 Forslagstillers kommentar: Tas til orientering. 

 Rådmannens kommentar: Tas til orientering.  

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.9.2015 

Har ingen merknader til planforslaget. Forutsetter at utviklingen av næringsområdet sikrer at 

vassdragslandskapet ned mot Storelva blir tilstrekkelig ivaretatt. 

 Forslagstillers kommentar: Sistnevnte punkt har vært et sentralt punkt i utarbeidelse av 

planen. 

 Rådmannens kommentar: Tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 

 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet i dag regulert i reguleringsplan nr. 323-04 Eikli sør næringsområde fra 05.04.13. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til FKI (forretning, kontor, industri), 

friluftsområde, turveg og vann- og avløpsanlegg. 

 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til senterområde, friområde 

og kommunalteknisk anlegg. 
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Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Dette er fjerde endringen av opprinnelig plan 323 Eikli sør næringsområde. De tidligere 

endringene har bestått i å endre sikkerhetsmargin for flom (endring til 323-01), å endre 

utnyttingsgrad for FKI 2 og FKI 4 (endring til 323-2) og å endre § 9 pkt 4, 7 og 8 fra å gjelde 

igangsettingstillatelse til å gjelde brukstillatelse (endring til 323-04). 

 

Da arbeidet med denne endringen ble igangsatt og tiltenkt plannummer 232-03 før forrige 

endring ble igangsatt 323-04, blir det et «hull» i plannumrene for å unngå feil rekkefølge i 

forhold til når endringene vedtas. Til 1.gangs behandling hadde denne planen nr 323-05, når 

den blir vedtatt vil den få PLAN NR 447. Dette for å unngå mange undernummer på 

plannummeret, som kan føre til forvirring og feil bruk av plannummer i ettertid. 

 

 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av 

planarbeidet 10.06.13, Bh. 79/13.  

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 22.06.2015 Bh. 56/15.  

 Offentlig ettersyn fra 11.7 – 14.9.2015. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til 1.gangsbehandling fremgår av vedlegg / ovenstående 

kommentarer. 

 

Grønnstruktur 

Det er viktig at veien langs elva og elvekanten blir holdt åpen for allmenn ferdsel. Det som 

ligger til grunn her er at turveien blir opparbeidet og at veien ned til avløpsanlegget blir lite 

trafikkert. Det er positivt at det vil bli satt opp bom ned til pumpestasjonen, for å unngå mye 

trafikk samt unngå avfallsdumping i elveskråningen. 
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Flomfare 

Siden deler av området som er regulert, vil ligge innenfor fareområder for flom. Vil det bli 

utført flomsikringstiltak ved vilkår som blir etablert i det aktuelle området. 

 

Veg 

Siden eiendommen går under definisjonen «plasskrevende varer» i gjeldene reguleringsplan 

og dette videreføres, vil dette ikke medføre noe økt trafikkbelastning i ny plan. Åstas gate 14 

ANS har også bidratt økonomisk i krysset i Osloveien, for å få til dette tiltaket.  

 

Byggegrense 

Den er regulert inn så at det ikke kan bygges nærmere en 4 meter fra skråningstopp. Dette er 

anbefalinger fra geoteknisk rapport fra Løvlien Georåd (22.09.14).   

 

 

Samlet vurdering 

Tiltaket anser å ha en positiv konsekvens for området. Dette i form av opprydding av et 

område som blir brukt som dumpingplass av div hageavfall, tilgang til friområde/turvei langs 

elven, samt at bygningsmassen blir bedre tilpasset aktiviteten på resterende eiendom.   

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

innarbeidet. 

 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Illustrasjon  

6. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

7. Høringsuttalelser 

a. Ringerikskraft, datert 13.7.2015 

b. EB Nett AS, datert 10.8.2015 

c. Statens vegvesen, datert 14.9.2015 

d. Ringerike kommune Utbygging, datert 14.9.2015 

e. Buskerud Fylkeskommune, datert 15.9.2015 

f. Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.9.2015 

8. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

10. ROS analyse 

11. Løvlien Georåd 

12. Multiconsult 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 16/1202-14   Arkiv: GNR 295/1  

 

Opparbeidelse av hyttevei Gnr/bnr 295/1 - Lykkrosmyra - Vikerfjell 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

59/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak «kommunedelplan for 

Ådalsfjella» § 1.1 og § 5.1 ikke tilsidesettes i vesentlig grad, dersom det kun tillates en 

«sommervei».  

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener fordelene med dispensasjon er klart 

større enn ulempene. 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener søknad om dispensasjoner kan 

godkjennes på betingelse av at veien kun skal være en «sommervei». Søknad om 

dispensasjon fra kommunedelplanen § 1.1 og 5.1 godkjennes, og søknaden om tillatelse 

godkjennes i prinsippet. 

4. Med «sommervei» mener hovedutvalget en vei som anlegges slik at opparbeidelse av 

skiløypen ikke vanskeliggjøres. Veien kan ikke brøytes, kjøres på eller liknende når 

skiløypen er preparert.  

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen.  

6. Se orientering om klageadgang.  

 

  

Utskrift sendes til 

Steinar Gundersen, Tollefsløkka 29, 1386 ASKER  

Lars Berghagen, Grønvoldsmoen 39, 3516 HØNEFOSS  

Gunnbjørg Løvø, Leangveien 64, 1387 ASKER  

Jon Løken, Slalåmveien 62, 1350 LOMMEDALEN  

Bengt Pettersen, Sirulveien 42, 0380 OSLO 

Ola Viker, Vestre Ådal 839, 3516 HØNEFOSS 

Jonas Myhre, Fredrik Stangs gate 8, 0272 OSLO 

Birger og Nora Brevik, Glatveds gate 3, 3513 HØNEFOSS 

Per A. Albertsen, Utstranda 356, 3531 KROKKLEIVA 
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Til orientering nevnes det at kommunalsjef Gunn Edvardsen er med Lars Bergheim som er 

blant de som har protestert, hjemmelshavere av eiendom gnr/bnr 295/101. Kommunalsjefen 

vurderes å være inhabil i denne saken. 

 

 

Sammendrag 

Det er mottatt søknad om opparbeidelse av hyttevei i Veneliområdet på Vikerfjell. Den 

omsøkte veitraseen vil krysse/ bryte skiløypen i området. Det er i forbindelse med det omsøkte 

tiltaket mottatt merknader.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Hyttene ligger i et område definert som hyttebebyggelse i «kommunedelplan for Ådalsfjella». 

Området avsatt til hyttebebyggelse (gult område) er omgitt av arealer definert som LNF-

område (grønt område). Veien starter over LNF-området. 

 

Av kommunedelplanen § 1.1 fremgår det at det må foreligge en reguleringsplan før det 

omsøkte tiltaket kan gjennomføres. Det foreligger ingen reguleringsplan. Det er søkt om 

dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen § 1.1. 

 

Det er heller ikke tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak i LNF-område jfr. 

kommunedelplanen § 5.1. Det er nødvendig med dispensasjon for den delen av veien som 

anlegges på LNF-området. 

 

 

 
(Utskrift av arealplankartet, skiløype er vist med rød strek.) 
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Juridiske forhold  

Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for dispensasjonsvedtak og angir vurderingskriteriene 

for dispensasjonsvedtak. Det kan settes vilkår for dispensasjonen jfr. plan- og bygningsloven § 

19-2 første ledd.  

 

For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt, for det første kreves det at hensynene 

bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre at «fordelene med å 

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

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er mottatt søknad om opparbeidelse av hyttevei i Veneliområdet på Vikerfjell. Jon Løken 

hjemmelshaver av gnr/bnr 295/1/56 har på vegne av flere hytteeiere sendt inn søknaden, 

heretter kalt tiltakshaver. Av følgeskrivet følger det at totalt 11 hytteeiere enten står bak 

søknaden eller ikke har innvendinger til søknaden. Grunneier er også positiv til opparbeidelse 

av hyttevei. Det er 3 hytteeiere som har merknader til det omsøkte tiltaket.  

 

Av søknaden fremgår det at den omsøkte veitraseen vil gå ned fra Vikerseterveien og ned 

mellom to koller beliggende ca. 100-150 meter fra dagens bilvei. Veien vil gå omtrent midt 

mellom hytte gnr/bnr 295/135 og 295/136. Traseen må gå skrått ned fra eksisterende vei for å 

gi akseptable stigningsforhold. Det er en skiløype i området, veitraseen vil krysse skiløypen 

ca. 50-60 meter fra veien. (Se kartutsnitt under «forholdet til overordnede planer»). 

 

Veitraseen vil videre legges ned mot hytte gnr/bnr 295/1/56 og 295/1/58, en veigren er 

planlagt anlagt mot hytte gnr/bnr 295/58 og 295/60. 

 

Vedlagt følger en skisse av den omsøkte veitraseen. Eiendommene markert med gult gårds- og 

bruksnummer har merknader til den omsøkte veitraseen. Den omsøkte veitraseen er vist med 

blå tusj/ penn.  

 
(Skisse av den omsøkte veitraseen) 
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Av søknaden følger det at opparbeidelse av veien vil skje på tilsvarende måte som 

eksisterende stikkveier til hytter i området. Veien vil ha en veibredde på ca. 3,5 meter med få 

grøfter og med minimal ødeleggelse av vegetasjon på siden av veien.  

 

Tiltakshaver: 

Av søknaden fremgår det at hyttene er fra 1960-70 årene. Det er ulike stier av ulik standard i 

dag. I de fleste tilfellene må transport gjøres manuelt, bare enkelte steder kan det gjøres med 

trillebår. Avstanden fra hyttene til bilveien varierer mellom omtrent 15-400 meter. 

 

Tiltakshaver skriver at hyttene ligger på knauser og tørre områder i terrenget, med større eller 

mindre myrområder imellom. Det fremgår at det vil være mulig å anlegge en veitrase på fast 

grunn som i liten grad direkte berøre hyttetomtene. Det er søkt om dispensasjon fra 

kommunedelplanen § 1.1 og § 5.1. 

 

Kommunedelplan § 1.1: 

I henhold til kommunedelplanen § 1.1 kan det i arealer avsatt til byggeområder innenfor 

planen ikke settes i gang arbeid og anleggstiltak nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første 

ledd, bokstav a, b, d, h, i, j og l. Det omsøkte tiltaket omfattes av plan- og bygningsloven § 20-

1 bokstav l. 

 

Tiltakshaver viser også til at det av kommunedelplanen § 1.1 første avsnitt fremgår at tiltak 

kan vurderes å unntas fra plankravet, dersom tiltaket ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse eller 

gjennomføring av reguleringsplan.       

 

Videre begrunner tiltakshaver dispensasjonssøknaden med følgende: 
1. «Veien er tenkt lang ned fra Vikerseterveien i slake svinger ned gjennom hyttefeltet i 

en naturlig trasé for dekning av adkomst til hyttene. Veien går i alt vesentlig på fast 

mark. 

2. Veien er planlagt slik at den i hovedsak går på grunneiers arealer mellom 

hyttetomtene. (unntak se pkt. 7 nedenfor). 

3. Veien vil falle godt inn i terrenget. Veikoter og stigningsforhold vil være moderate og 

akseptable. Terrenget i hytteområdet har i alt vesentlig svakt skrånende fall mot syd. 

4. Veien er tenkt lagt så skånsomt som mulig gjennom terrenget slik at vegetasjon og 

markstruktur på begge sider av veien beholdes mest mulig intakt. Fyllmasse for veilegeme er 

tenkt tilkjørt fra bygda. 

5. Veien er lagt slik at eventuell fremtidig fortetting i hytteområdet vil være mulig. 

Grunneier opplyser imidlertid om at det ikke er planer om flere hytter i det aktuelle område.  

6. Vi har lagt veitraséen slik at både eksisterende og mulige fremtidige hytter enkelt kan 

koples til veien om dette er ønskelig. 

7. Veien berører direkte 2 eksisterende hyttetomter. Det er enighet fra eierne av disse 

hyttetomter at dette kan gjøres, og at rettslige avtaler utarbeides. Hytteeiere av disse 

hytter er blant søkere. 

8. Det har i gjennom mange år vært planer om vei i det aktuelle området. Disse planene 

har ikke blitt realisert. 

9. Detaljert adkomst fra hyttevei og inn til/inn mot den enkelte hytte, er bare antydet 

på tegningene som piler. Dette er detaljer som kan bestemmes seinere. 

Adkomstveiene vil i hovedsak være enkle smale stikkveier som samtidig fungerer for 

biloppstilling.» (Se vedlegg). 
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Kommunedelplan § 5.1: 

I henhold til kommunedelplanen § 5.1 er det ikke tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak 

i LNF-område. 

 

Tiltakshaver begrunner dispensasjonssøknaden med følgende: 

 

1. «Veien berører i meget liten grad definerte LNF område. 

2. Området veien er planlagt i, er pr i dag ikke et uberørt naturområde, men er et etablert 

hytteområde med tilknyttede stier av ulik størrelse. 

3. lnfo fra Miljødirektoratets naturbase angir ingen treff på sårbare arter eller naturtyper i 

området. 

4. En vei til hyttene vil umiddelbart lette adkomsten og øker bruken og nytteverdien for 

hytteeierne. Særlig for hyttene som ligger lengst vekk fra Vikerseterveien er ønsket om 

veiforbíndelse størst. 

5. Da veien kan dekke opp til 11 hytter i et relativt begrenset og samlet område, og med kort 

veilengde, anser vi ikke at denne veien vil skape presedens for lignende veier i området. 

6. Trafikkbelastningen på veien vil være meget lav. 

7. Veien vil redusere slitasje på stier og naturen utenom veien i området og redusere bruken av 

snøscooter i vinterperioden. 

8. Vi er av den oppfatning at Ringerike kommune er interessert i at området og 

hyttene benyttes og at en veitilknytning vil bidra til dette. 

9. Det er flere eldre hytteeiere hvor vei etterhvert vil være helt avgjørende for om hyttene i det 

hele tatt kan benyttes. Dette er et viktig sosialt og samfunnsmessig element. 

10. Vi ønsker å medvirke til at området rundt hyttene i størst mulig grad beholder sitt naturpreg. 

11. Veien vil styrke grunneiers næringsgrunnlag og h6yne bruksverdien for området. 

12. Øket bruk av hyttene blir Økonomisk gevinst i lokalmiljøet. 

13. Nylige vedtatte planer om bedret avkjøringsmulighet fra E16 til Vikerfjellområdet, utløser 

mulighet for ytterligere opp til 300 nye hyttetomter i hele området. Dette vil innebære 

opparbeidelse av en rekke nye hytteveier i Vikerfjellområdet.» 

 

 

Merknader: 

Det er utarbeidet et felles protestskriv. Av merknadene fremgår det at det omsøkte tiltaket 

ikke vurderes å ha allmenn, landbruksmessig eller næringsmessig nytteverdi. Adkomstveien 

reduseres med ca. 250-300 meter for hytteeiendommene. Det presiseres at den samlede 

nytteverdien er liten.  

 

Av prosteskrivet følger det også at området er preget av urørt natur. Hovedskiløypa vil også 

brytes av den omsøkte veitraseen. Videre fremgår det av protestskrivet at veitraseen vil 

forringe naturopplevelsen, særlig uheldig er det for folk som bruker skiløypen.  

 

Særlig to eiendommer vil berøres negativt av veitraseen gnr/bnr 295/101 og 295/135, ved at 

veitraseen plasseres ved deres hytteeiendom. Av protestskrivet fremgår det også at dersom det 

omsøkte tiltaket godkjennes, vil godkjenningen påklages. Protestskrivet følger som vedlegg. 

 

Kommunens oppfølgning:  

Bygningsmyndigheten ved Ringerike kommune mottok søknad om opparbeidelse av hyttevei 

datert 15.9.2017. Det er i forbindelse med søknaden også mottatt merknader. 

Bygningsmyndigheten sendte et foreløpig svar datert 13.11.2017, hvor partene ble informert 

om at saken måtte behandles politisk.  
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Bygningsmyndigheten sendte et nytt brev datert 01.2.2018 hvor partene ble informert om at 

administrasjonen ønsket å gjennomføre en befaring før saken ble behandlet politisk. 

Bygningsmyndigheten informerte om at befaringen måtte utsettes til snøen hadde smeltet, da 

det var ønskelig å se på de traseen der det er planlagt terrenginngrepene jfr. 

byggesaksforskriften SAK10 § 7-3 tredje ledd.  

 

Bygningsmyndigheten gjennomførte en befaring 27.6.2018. Noen av hytteeierne var til stede 

under befaringen.  

 

Planavdelingen har i forbindelse med saken uttalt seg hvor det fremgår at planavdelingen 

generelt er negativ til opparbeidelse av veier i hyttefelt. Bygningsmyndigheten var også 

negativ til det omsøkte tiltaket, hovedmomentet for å være negativ var at den omsøkte 

veitraseen krysser/ bryter skiløypen i området.   

 

Det ble sendt brev med en foreløpig vurdering til partene datert 20.7.2018. I brevet ble det 

gjort rede for at bygningsmyndigheten er negativ til det omsøkte tiltaket. Hovedmomentet for 

å være negativ til tiltaket er at den omsøkte veitraseen krysser/ bryter skiløypen i området. 

Tiltakshaver fikk på bakgrunn av dette anledning til å trekke søknaden.  

 

Tiltakshaver ønsket ikke å trekke søknaden. I en telefonsamtale 23.8.2018 ble tiltakshaver 

spurt om det var aktuelt å endre søknaden. Bygningsmyndigheten lurte på om det var aktuelt 

med en «sommervei», en vei som ikke blir brukt eller brøytet når skiløypen er i bruk. 

Tiltakshaver svarte at det primært var ønskelig med en vei som kunne brukes hele året, men at 

det subsidiært var greit med en «sommervei». 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

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

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Jfr. forvaltningsloven 

§ 36 første ledd.  

 

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

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

kommunen. 

 
 
Behov for informasjon og høringer 

Planavdelingen har uttalt seg i saken. Dispensasjonene vurderes å være av lokal karakter, 

rådmannen kan ikke se at det er behov for ytterligere innhenting av informasjon eller høringer. 

Rådmannen kan heller ikke se at saken utløser behov for innhenting av tillatelse, samtykke 

eller uttalelse fra andre.  
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Alternative løsninger 

Alternativ løsning 1: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak «kommunedelplan for 

Ådalsfjella» § 1.1 og § 5.1 tilsidesettes i vesentlig grad. 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener fordelene med dispensasjon ikke er 

klart større enn ulempene. 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener dispensasjonssøknad ikke kan tillates. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra 

kommunedelplanen § 1.1 og § 5.1. 

4. Med henvisning til at dispensasjoner ikke godkjennes, avslås søknaden om tillatelse til 

tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav l.  

5. Se orientering om klageadgang.  

 

 

Alternativ løsning 2: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak «kommunedelplan for 

Ådalsfjella» § 1.1 og § 5.1 ikke tilsidesettes i vesentlig grad. 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener fordelene med dispensasjon er klart 

større enn ulempene. 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener dispensasjonssøknad for bruk av veien 

hele året bør kunne tillates, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. Hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning ber om at det innhentes uttalelse fra de som representerer skiløyperne, 

med tanke på avtale om bl.a. opparbeidelse av overgang mellom skiløypen og veien.  

4. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen, forutsatt at partene nevnt i punkt. 3 

ikke er negative til tiltaket.  

5. Se orientering om klageadgang.  

 

 

Alternativ løsning 3: 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

likebehandlingsprinsippet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

For å godkjenne dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er det to vilkår som må 

være oppfylt. For det første kreves det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 

«ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre at «fordelene med å gi dispensasjon må være klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering». 
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Vilkår 1 – «Hensynene bak bestemmelsen må ikke tilsidesettes i vesentlig grad»: 

Hensynet bak plankravet i kommunedelplanen § 1.1 er å påse at fortetting i områder som er 

avsatt til byggeområder, skjer på en oversiktlig måte med en helhetlig plan. Reguleringsplanen 

skal ivareta diverse hensyn slik at bebyggelsen i området blant annet ikke blir for 

dominerende. Det er på bakgrunn av dette ikke ønskelig med mer eller mindre vilkårlig 

utbygging uten at det foreligger en reguleringsplan. Av kommunedelplanen § 1.1 fremgår det 

at plankravet kan fravikes, dersom det ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse eller 

gjennomføringen av reguleringsplan.   

 

Rådmannen kan ikke se at opparbeidelse av veien vil vanskeliggjøre utarbeidelse eller 

gjennomføringen av en fremtidig reguleringsplan i området. Hensynene bak 

kommunedelplanen § 1.1 vurderes ikke å bli tilsidesatt i vesentlig grad.   

 

Hensynet bak kommunedelplanen § 5.1 er blant annet å fremme og legge til rette for 

friluftsinteresser. Kommunens kartsystem viser at ca. 10-13 meter av veien vil anlegges på 

LNF-området. Resten av veien vil anlegges på området avsatt til hyttebebyggelse. Det søkes 

om dispensasjon for opparbeidelse av den delen av veien som vil ligge på LNF-området.  

 

Etter rådmannens vurdering er det tale om en liten del av veien som vil berøre LNF-området. 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil ha noen særlig negative konsekvenser for naturmiljøet i 

LNF-området.  

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at dispensasjon fra kommunedelplanen § 1.1 og 

5.1, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsen søker å ivareta.  

 

 

Vilkår 2 – «Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene»: 

Ulempene ved det omsøkte tiltaket er at det er stadig økende omfang av private hytteveier og 

liknende i naturen. Dette er med på å redusere naturopplevelsen. På bakgrunn av dette kan 

man være skeptisk til veiprosjektet.  

 

Da rådmannen oppdaget at det går en hovedskiløype på tvers av den omsøkte veitraseen, 

virket det uaktuelt å anbefale hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å godkjenne 

veiprosjektet. Ved en «sommervei» vil ikke skiløypen berøres av det omsøkte tiltaket.  

 

Av protestskrivet fremgår det at det i kommunedelplanen § 1.1 står at det i reguleringsplan 

skal vurderes etablert mindre felles parkeringsplasser. Rådmannen vil presisere at dette er en 

kan regel og ikke skal regel, kommunen kan altså utvise skjønn. Rådmannen vil også vise til 

at det i kommunedelplanen § 2.2 for fritidsboliger står at det «ved plassering av bygninger, 

interne veier, vann- og avløpsanlegg og andre tiltak skal det tas hensyn til terrengforhold slik 

at skjemmede skjæringer/ fyllinger og store inngrep unngås». Etter rådmannens vurdering 

åpner kommunedelplanen for interne veier i området i visse tilfeller. Rådmannen kan heller 

ikke se at det omsøkte tiltaket vil virke skjemmende.  

 

I denne saken er det korte avstander mellom tomtegrensene. Hoveddelen av veien vil anlegges 

i et område som etter rådmannens vurdering ikke er et uberørt naturområde, men et etablert 

hytteområde. Fordelene med å godkjenne dispensasjonene er at flere hytteeiere får mulighet til 
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å bruke hytten, og at det blir parkering på egen tomt. Det er etter rådmannens vurdering tale 

om en kort strekning i LNF-området, et moment som også taler for å godkjenne 

dispensasjonen. Rådmannen kan videre ikke se at det er noen særlige ulemper ved å innvilge 

dispensasjonen.  

 

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

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

bygningsloven § 19-2. 

 

 

Likebehandlingsprinsippet: 

Tiltakshaver sendte mail datert 28.8.2018 med et følgeskriv. I følgeskrivet står det at 

likebehandlingsprinsippet fravikes i denne saken. Tiltakshaver påpeker at det er opparbeidet 

nye hytteveier i området i nyere tid. Veneleivei og Dyrbeinstjernryggen nevnes som 

eksempler. 

 

Rådmannen har ikke oversikt over alle mindre søknader vedrørende veier, godkjenninger eller 

avslag. Rådmannen kan imidlertid ikke se at noen av de tilsvarende veiene i området krysser 

skiløypen. Saken vurderes derfor å være annerledes. Rådmannen kan ikke se at 

likebehandlingsprinsippet fravikes. 

 

Etter en samlet vurdering har rådmannen kommet til å anbefale å godkjenne søknaden, med 

betingelse av at det kun blir en «sommervei».  

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Kart 

3. Tegninger  

4. Nabomerknader med kommentarer 

5. Følgeskriv med redegjørelse 

6. Følgeskriv, datert 28.8.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 
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Arkivsaksnr.: 16/5509-18   Arkiv: GNR 275/2, 

275/3, 275/4, 275/27  

 

Strømfremføring til Samsjøen - Dispensasjon fra krav om jordkabel 

Gnr/bnr 275/2, 275/3, 275/4, 275/6, 275/27 - Samsjøen hyttefelt 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

jordkabel, mottatt 20.09.2016, til kommunens foreløpige svar 25.10.2016, til tilbakemelding 

fra Ringeriks-Kraft Nett AS 25.01.2017, til kommunens tilbakemelding 03.02.2017, til 

tilleggsinformasjon mottatt 25.05.2018, foreløpig svar datert 13.06.2018, til søknad om 

dispensasjon med tilleggsinformasjon mottatt 05.07.2018 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at fordelene ved dispensasjon 

for strømfremføring ikke er klart større enn ulempene og at vilkårene for dispensasjon 

fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 ikke er oppfylt. 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at fordelene ved dispensasjon 

for strømfremføring ikke er klart større enn ulempene og at vilkårene for dispensasjon 

fra reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen" § 

2 nr. 12 ikke er oppfylt. 

 

3. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og 

reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen" § 2 

nr. 12 strømfremføring, avslås. 

  

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Ringerikskraft Nett AS, Postboks 522, 3504 HØNEFOSS 

 

 

Sammendrag 

Ringerikskraft Nett AS har søkt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for 

etablering av kraftlinjer til fremføring av strøm til hytter ved Samsjøen. Det er også søkt 

dispensasjon fra krav om jordkabel for strømfremføring i reguleringsplanbestemmelser § 2 nr. 

12 for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen". 
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Rådmannen er ikke prinsipielt imot strømfremføring til Samsjøen, men vurderer samlet at 

ulempene ved strømfremføring i luftspentnett er større enn fordelene og anbefaler 

Hovedutvalget å avslå søknad om dispensasjoner. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 16.09.2016 søknad om dispensasjon fra krav om jordkabel for 

fremføring av strømnett til hytter ved Samsjøen fra Ringerikskraft Nett AS. Det har i 

anledning saken vært avholdt møter med Ringerikskraft Nett AS hvor det fra kommunen har 

deltatt representanter fra byggesaksavdelingen, planavdelingen og landbruksavdelingen. 

Kommunen har bedt om at mulighet for strømfremføring i jordkabel utredes nærmere.  

 

I brev 03.02.2017, ba kommunen om konsekvensutredning med fokus på tiltakets virkninger 

for dyre- og fugleliv i planlagt trasé mellom Ådalen og Samsjøen. 24.05.2018 mottok 

kommunen dokumentasjon for traséendring hvor det planlegges jordkabel ved Breitjern og 

endring fra sjøkabel til luftstrekk ved Samsjøen. Det ble også innsendt dokumentasjon hvor 

Cowi og Naturvernforbundet har vurdert virkningen av tiltaket. I tilbakemelding fra 

kommunen 13.06.2018 ble det etterspurt vurderinger av virkninger ved å anlegge luftstrekk 

langs Samsjøens østside og beskrivelse av gjennomføring for sjøkabel. Etterspurt 

dokumentasjon ble mottatt i brev 05.07.2018. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Hoveddelen av ledningsnett er planlagt i Landbruks,- natur - og friluftsområde (LNF-område). 

Etter kommuneplanens bestemmelser § 2.1 gjelder et generelt bygge- og anleggsforbud. Etter 

tredje ledd tillates imidlertid etablering av mindre kraft/telefonledninger for boliger og 

stedbunden næring. 

 

Deler av strømfremføring er planlagt i hyttefelt, regulert i reguleringsplan nr.227-02 "Søndre 

Samsjøen". Etter reguleringsplanbestemmelsene § 2 nr. 12 må fremtidig strømtilførsel til 

hyttene legges i kabel inne i hytteområdet. 

 

Juridiske forhold  

Det følger av plan- og bygningsloven § 1-3 at konsesjonspliktige anlegg for overføring eller 

omforming av elektrisk energi mm er tiltak som er unntatt plan- og bygningsloven. 

Fordelingsnett som bygges i henhold til områdekonsesjon etter energiloven § 3-2, er ikke 

omfattet av unntaket, dette fremgår av forarbeidene Ot. prp. nr. 32 (2007-2008), side 40 og 

side 172. 

 

Det er søkt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og 

reguleringsplanbestemmelsene § 2 nr. 12 for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen". 

Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for dispensasjonsvedtaket og vurderingskriteriene 

for dispensasjonsvedtaket fremgår av andre ledd. For å gi dispensasjon kreves det at 

"hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt", videre må 

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

Vilkårene er kumulative og må derfor begge være oppfylt for at det skal kunne gis 

dispensasjon. Etter tredje ledd fremgår det at det ved dispensasjon skal legges særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Prinsippsak om strømfremføring til hyttefelt i Ringerike har vært behandlet i Formannssskapet 

08.08.2014, i sak 70/14, arkivsaksnummer 13/1049. Formannsskapet stilte seg i vedtaket 

positiv til fremføring av strøm til hytter ved Samsjøen og viste til at fremføring bør skje i 

jordkabel. 

 

Økonomiske forhold 

Det følger av forvaltningsloven § 36, første ledd at en part, etter nærmere vilkår, har rett til å 

få dekket vesentlige sakskostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket dersom 

et vedtak påklages og endres til gunst for parten. 

 
Rådmannen kan ikke se at saken har andre direkte konsekvenser for kommunen. Det tas 

saksbehandlingsgebyr for behandling av saken og gebyr kommer til inntekt for kommunen 

etter selvkostprinsippet. 

 
Behov for informasjon og høringer 

I henhold til forskrift om fysiske tiltak i vassdrag jf flakse- og innlandsfiskeloven, skal 

Fylkesmannen i Buskerud gi uttalelse for kryssing av Samsjøen ettersom vannet er 

tilholdssted for den rødlistede arten edelkreps.  

 

Rådmannen kan ikke se at saken utløser behov for informasjon eller høringer fra andre 

instanser. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2: 

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

jordkabel, mottatt 20.09.2016, til kommunens foreløpige svar 25.10.2016, til tilbakemelding 

fra Ringeriks-Kraft Nett AS 25.01.2017, til kommunens tilbakemelding 03.02.2017, til 

tilleggsinformasjon mottatt 25.05.2018, foreløpig svar datert 13.06.2018, til søknad om 

dispensasjon med tilleggsinformasjon mottatt 05.07.2018 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

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

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er oppfylt. 

 

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

dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre 

Samsjøen" § 2 nr. 12 er oppfylt. 

 

3. Rådmannen bes innhente uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud i forbindelse med 

kryssing av Samsjøen. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden om strømfremføring, 

delegeres myndighet til rådmannen for å viderebehandle saken. 

 

4. Se orientering om klageadgang. 
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Prinsipielle avklaringer 

Saken vurderes å være av prinsipiell karakter ved at vedtak i saken danner presendes for 

kommunens behandling av saker om strømfremføring i luftstrekk gjennom LNF-områder til 

andre områder for fritidsbebyggelse, herunder Vikerfjell. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til søknad om dispensasjon med vedlegg. Strømfremføring i LNF-område er 

i det vesentligste planlagt ved bruk av luftstrekk fra tilknytningspunkt ved Lystig frem til 

Nedre Finneplassen, i direkte luftlinje ca. 6 km. Det er planlagt jordkabel på deler av 

strekningen, området ved Breitjern og ved kryssing av Samsjøen. Strømfremføring innenfor 

regulert område "Søndre Samsjøen", er i hovedsak planlagt ved bruk av jordkabel, det er 

imidlertid også planlagt luftstrekk til tre hytter innenfor området.  

 

Ringerikskraft Nett AS er områdekonsesjonshaver og har leveringsplikt til kunder som ønsker 

strøm. Tiltaket forutsettes å være i tråd med Ringerikskraft Nett AS sin områdekonsesjon. 

Ettersom anlegg for fordeling av kraft bygget i medhold av områdekonsesjon etter energiloven 

§ 3-2 faller utenfor unntaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven § 1-3 annet ledd jf. 

byggesaksforskriften § 4-3, bokstav c, skal tiltaket behandles som dispensasjonssak.  

 

Tiltaket er i prinsippet i strid med bygge- og anleggsforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 

2.1, samt reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen" § 2 

nr. 12.  

 

Adgangen til å fravike reguleringsplaner er blitt snevrere etter gjeldende plan- og bygningslov. 

I forarbeidene, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008), beskrives det at det ikke skal være en kurant sak å 

fravike gjeldende plan. Hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen 

tilsier at endringer av betydning ikke skal skje ved dispensasjon, men behandles etter 

planregelverket. Innstrammingen i dispensasjonsadgangen er likevel ikke til hinder for at det 

gis dispensasjon fra eldre planer og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller motvirker 

en hensiktsmessig utvikling av gjenstående eiendommer.  

 

Rådmannen ved planavdelingen har vært involvert i prosessen og er negativ til å gi 

dispensasjon fra krav om at fremtidig strømtilførsel må legges i kabel inne i hytteområdet. 

Landbrukskontoret har også vært involvert og har påpekt at strømfremføring i luftstrekk ved 

Breitjern vil ha negative konsekvenser for trekkfugl. Ringerikskraft har imøtegått dette ved å 

prosjektere bruk av jordkabel i området ved Breitjern. Landbrukskontoret har videre påpekt at 

skogbruket kan bli påvirket ved bruk av luftstrekk hvor fremkommeligheten for 

skogsmaskiner blir redusert. 

 

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

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vurdering av dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 

Når det gjelder kommuneplanens bestemmelser i § 2.1 om LNF-områder, gjelder det et 

generelt byggeforbud i LNF-områder. Det er samtidig tillatt med etablering av mindre 

kraftledninger for boliger og stedbunden næring. Hovedhensynet bak bestemmelsen om 

byggeforbud i LNF-områder er å sikre arealer som i hovedsak ikke skal bebygges til bruk for 

landbruksformål og til bruk for allmennhetens ferdsel og opphold når det gjelder 
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friluftsinteresser. Rådmannen anser ikke at etablering av strømfremføring i luftstrekk 

vesentlig tilsidesetter hensynene bak bestemmelsen.  

 

Det neste vilkåret er at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. Vilkåret er uttrykk for at det må foretas en interesseavveining hvor 

fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Rådmannen ser at det kan være 

ønskelig for hytteeiere i området å ha innlagt strøm, dette kan også gi miljømessige fordeler 

ved at det for eksempel kan legges til rette for mer miljøvennlige toalettforhold i forbindelse 

med fritidsbebyggelse.  

 

Rådmannen har etterlyst vurdering av virkninger for dyre- og fugleliv, friluftsliv og eventuelle 

virkninger for skogbruket. Det er også etterlyst redegjørelse for muligheten til å anlegge 

jordkabel. Ringerikskraft har angitt at strømfremføring kun basert på jordkabel medfører 

vesentlig økte kostnader. Det er ikke lagt frem dokumentasjon på prosjekteringskostnader for 

anlegging av luftstrekk og jordkabel som gir sammenligningsgrunnlag for alternativene til 

strømfremføring.  

 

Videre er det foretatt vurdering av konsekvenser for fuglelivet av Naturvernforbundet 

Buskerud. Virkninger for miljøet ved luftspenn er også beskrevet i fagrapport fra Cowi hvor 

tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12. I begge uttalelser fremgår det at 

rovfugler og fugler med nedsatt syn er utsatt for kollisjon og økt dødelighet som følge av 

luftspenn. I rapport fra Cowi er forslag til avbøtende tiltak merking av kabler, legging av 

kabler i bakken og gjennomgang av trasé for luftspenn til hyttene med ornitolog. 

 

Når fordelene av inngrepet skal vurderes mot ulempene, legger rådmannen vekt på at det er 

tale om strømfremføring til fritidsbebyggelse. Etablert fritidsbebyggelse ved Samsjøen er i dag 

ikke tilknyttet strøm, og det er ikke krav om at fritidsbebyggelse skal være tilknyttet strøm. 

Etter energiloven § 3-3, andre ledd fremgår det at det er adgang til å gi fritak fra 

leveringsplikten. Forarbeidene til energiloven angir i Ot. prp. Nr. 43 (1989-1990), side 88, at 

det kan dispenseres fra kravet om leveringsplikt hvor tilknytningen ikke med rimelighet kan 

foretas på vanlige betingelser, dette gjelder for eksempel tilknytning til blant annet 

fritidsbebyggelse.  

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2, tredje ledd skal det legges særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for blant annet miljø. Momentene som er nevnt i tredje ledd, 

faller også inn under de hensynene som nevnes i lovens formålsbestemmelse i plan- og 

bygningsloven § 1-1. Formålet er å hindre at det gjennom dispensasjoner åpnes for løsninger 

som er til nevneverdig skade for de hensynene som er nevnt. Rådmannen vurderer at området 

for luftstrekk, totalt sett ca. 6 km i direkte luftlinje målt i kommunens kartgrunnlag, må anses 

som et omfattende inngrep i et ellers lite berørt område. Plassering av luftstrekk nær og langs 

vei, reduserer området som totalt sett berøres av inngrep. Likevel vil luftstrekk være synlig og 

gir slik økt tiltakstrykk i området. 

 

Et moment i vurderingen om dispensasjon skal gis vil være om behovene til den som søker 

dispensajon kan løses på annet vis. Slik rådmannen ser det er bruk av jordkabel ikke 

tilstrekkelig vurdert som alternativ i innsendt dokumentasjon. Når det foreligger andre mulige 

alternativer for strømfremføring som medfører mindre synlige inngrep, vurderes dette å trekke 

i retning av at omsøkt tiltak ikke bør godkjennes ettersom tiltaket kan løses på andre måter. 
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Fremføring av strøm vil også gi mulighet for lysforurensning i området ved at det etableres 

utebelysning. Kommuneplanen har ingen bestemmelser om utforming av utvendig belysning i 

LNF-områder. I reguleringsplaner blant annet på Vikerfjell, er det imidlertid vanlig at det i 

bestemmelser fastsettes at utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde, dette for å minimere 

lysforurensning. Lysforurensning vurderes å være en ytterligere belastning på miljøet i tillegg 

til konsekvensene ved synlig luftstrekk. 

 

Rådmannen er ikke prinsipielt imot strømfremføring til Samsjøen, men vurderer at omsøkt 

dispensasjon for strømfremføring i luftstrekk innenfor LNF-område i kommuneplanen, ikke 

kan tilrådes ut fra en samlet belastning på tiltakets konsekvenser for miljøet. 

 

Vurdering av dispensasjon fra krav om jordkabel i reguleringsplan nr.227-02 "Søndre 

Samsjøen" § 2 nr. 12 

Reguleringsplanbestemmelsene § 2 nr. 12 bestemmer at "framtidig strømtilførsel til hyttene 

må legges i kabel inne i hytteområdet". Hensynet bak bestemmelsen er i hovedsak estetiske 

hensynet til estetikk og miljøkvaliteter. Det er i sist innsendte kart for strømfremføring vist 

planlagt luftstrekk til tre hytter innenfor planområdet. Hyttene ligger i ytre del av planområdet, 

lengst vekk fra Samsjøen og andre hytter innenfor planområdet. Det vurderes derfor at 

luftstrekk ikke vil være til sjenanse for de andre hyttene i området. Rådmannen vurderer etter 

dette at etablering av strømfremføring i luftstrekk ikke vesentlig tilsidesetter hensynene bak 

bestemmelsen. 

 

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

vurdering. Som utgangspunkt skal det legges større vekt på offentlige fordeler enn fordeler for 

private. Rådmannen vurderer at flere av de samme hensynene som ovenfor når det gjelder 

vurderinger av konsekvenser, gjør seg gjeldende for vurderingen av konsekvenser innenfor 

reguleringsplanområdet "Søndre Samsjøen". Det er prosjektert bruk av jordkabel i 

hytteområdet for øvrig, men ikke til tre hytter. Det er ikke redegjort for om det er vurdert 

alternativer til strømfremføring for eksempel ved bruk av jordkabel. Rådmannen anser også 

her at bruk av jordkabel til de tre hyttene ikke er tilstrekkelig vurdert. Reguleringsplanen er 

videre fra 2007 og er derfor relativt ny, det vurderes derfor ikke å være en kurant sak å 

dispensere fra reguleringsplan. Samtidig er det i reguleringsplanen ikke satt bestemmelser for 

eventuelle utendørs lyskilder, og fremføring av strøm vil også her gi mulighet for 

lysforurensning som vurderes å være en ytterligere ulempe i tillegg til synlig luftstrekk. 

Samlet vurderes det at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 

 

Rådmannens samlede vurdering er at ulempene ved strømfremføring i luftspentnett er større 

enn fordelene og at vilkårene for dispensasjon derfor ikke er oppfylt både for strømfremføring 

i luftnett i LNF-område og innenfor regulert hytteområde, reguleringsplan nr.227-02 "Søndre 

Samsjøen". Hovedutvalget anbefales derfor å avslå søknad om dispensasjon. 
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Vedlegg 

16/5509-17 Søknad om dispensasjon 4.7.18 

                    E-post 

                    Vedlegg 1. Traseskisser til søknad til R.K.24.5.2018 

                    Vedlegg 2. COWI rapport til søknad 24.5.2018 

                    Vedlegg 3. Naturvernforbundet 24.5.2018 

                    Vedlegg 4. Supplerende rap. Naturvernforb. 1.7.18 

                    Vedlegg 5. Beskrivelse sjøkabellegging e-post dialog 

16/5509-16 Svar - Tilleggsopplysninger 

16/5509-15 Meldingstekst.html 

                   Signert søknad 24.5.2018.pdf..pdf 

                   Vedlegg 1. Traseskisser til søknad til R.K.24.5.2018.pdf 

                   Vedlegg 2. COWI RAP til søknad 24.5.2018.pdf 

                   Vedlegg 3. Søknad 24.5.2018. NIB-Samsjøen.pdf 

16/5509-7  Svar utbygging av strømnett ved Samsjøen 

16/5509-5  VS: Brev vedrørende bygging av strømnett ved Samsjøen 16/5509 

                   Bygging av strømnett ved Samsjøen.pdf 

16/5509-2  Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon fra krav om jordkabel - Samsjøen  

16/5509-1  E -post 

                  AXCES trasejustering.pdf - Kart 

                  EX, B3.pdf - Bilde 

                  Søknad om dispensasjon fra krav om jordkabel.pdf 

                  Fagrapport - Samsjøen REV1.1 - 6.12.15.pdf 

                  E-post dialog 

                  Liste på signerte grunneieravtaler.xlsx 

                  24 kV AXCES luftkabel nr. 669.jpg - Bilde 

                  EX, B4.pdf - Bilde 

                  AXCES, B2.pdf - Bilde 

                  image002.jpg 

Saksgrunnlag 70/14 

Kart - oversikt 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Arkivsaksnr.: 18/1859-6   Arkiv: GNR 55/20  

 

Rammetillatelse for idrettshall Gnr/bnr 55/20 - Velsalbakken 2 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

61/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 
høydebegrensningen i plan- og bygningsloven § 29-4 ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at etablering av idrettshall er 
innenfor rammen av hva som kan tillates etter reguleringsplanbestemmelsene 
§ 2 bokstav a. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 

  

Utskrift sendes til 
Norconsult AS, Postboks 626, 1303 SANDVIKA 
Heradsbygda IL, Postboks 3082, 3501 HØNEFOSS 
Morten Øen og Renate H Hansdatter Øen, Veksalveien 11, 3518 HØNEFOSS 
Dag Erik Sørnskog og Lise Rørholt Sørnskog, Veksalveien 13, 3518 HØNEFOSS 
Lilly Engen, Veksalbakken 6, 3518 HØNEFOSS 
Trine Nordahl og Kay Orebråten, Veksalbakken 8, 3518 HØNEFOSS 
Else Johnsen og Jan Ivar Pedersen, Veksalveien 12, 3518 HØNEFOSS 
Silje Kleppe Torkelsen og Roger Steffenseter, Veksalveien 14, 3518 HØNEFOSS 
Elise Øyom Siljebækken og Steinar Silkebækken, Veksalbakken 5, 3518 
HØNEFOSS 
Erik Bratteng, Veksalbakkan 1B, 3518 HØNEFOSS 
Ingrid Ragnhild Sevre, Veksalbakkan 1A, 3518 HØNEFOSS 
Aase Rigmor Sagen, Veksalveien 10, 3518 HØNEFOSS 
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Sammendrag 
Det er søkt om rammetillatelse for etablering av ny idrettshall for fotball i 
Heradsbygda, samt dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4, som fastsetter 
maksimal mønehøyde til 9 meter med mindre en høyere mønehøyde har hjemmel i 
plan. Det foreligger nabomerknad.  
 
 

Beskrivelse av saken 
Norconsult AS har, på vegne av tiltakshaver Heradsbygda IL, søkt om 
rammetillatelse for oppføring av idrettshall til bruk for fotballaktivitet på Heradsbygda 
stadion. Hallen er planlagt i samråd med Norges Fotballforbund (NFF), og i henhold 
til NFFs «Veileder for fotballhaller». Hallen vil få utvendige mål på cirka 40 x 65 
meter, og en høyde ved midtaksen på cirka 13,8 meter. Hallen planlegges som en 
dukhall med mellomgrå vegger og mørkegrå forsterkninger/hjørner.  
 
Hallen vil ha en maksimal høyde på 13,8 meter. Plan- og bygningsloven § 29-4 
fastsetter maksimal mønehøyde til 9 meter med mindre det er hjemmel i plan for en 
større mønehøyde. Reguleringsplanen sier ikke noe om maksimal møne- og 
gesimshøyde, og åpner dermed ikke for høyere mønehøyde i denne saken. 
Dispensasjonssøknaden er begrunnet i at man ønsker å følge krav til størrelse i plan 
og høyder i NFF’s «Veileder for fotballhaller». Videre peker ansvarlig søker på at 
hallen plasseres på et lavt område på stadion, og at den ikke vil ta utsikten fra 
naboeiendommene.  
 
Det foreligger en nabomerknad på vegne av flere naboeiendommer. Avsender av 
merknaden er totalt 10 naboer i området. Seks av de har først signert på at de 
samtykker til tiltaket da det ble nabovarslet, men i ettertid signert som avsender av 
nabomerknaden. Rådmannen tolker det slik at det per dags dato foreligger en felles 
nabomerknad fra totalt ti naboeiendommer. 
 
I nabomerknaden peker naboene på fem forskjellige punkter de er negative til. 
Ansvarlig søker har svart på merknadene. Rådmannen vil her presentere 
nabomerknadene punktvis sammen med ansvarlig søkers tilsvar. 
 

1. Trafikale forhold 
Nabomerknad: Det er allerede stor belastning på Veksalveien, som er smal og 
uoversiktlig. De stiller seg skeptisk til økt trafikk til området, og peker på at utleie av 
anlegget vil generere mye ekstratrafikk. Det kjøres i høy hastighet i området i dag. 
Særlig vinterstid er kjøreforholdene vanskelige, og det skjer ofte nestenulykker. Det 
bør gjøres tiltak for å utbedre veien. 
Ansvarlig søkers tilsvar: Veksalveien er kommunal vei, og åpen for allmenn ferdsel. I 
dag er det aktiviteten på kunstgressbanen i sommersesongen som genererer mest 
trafikk. Den nye hallen skal kun leies ut vinterstid, og det vil dermed ikke genereres 
vesentlig økt trafikk som følge av hallen på sommeren. Hallen vil ikke inneholde 
tribuner. På sommerstid er det i hovedsak idrettslagets egne aldersbestemte lag som 
skal benytte hallen. I vintersesongen er kunstgressbanen stengt, så trafikken til 
området vil være trafikk til hallen og kjøring til lysløype/akebakke. I sum antas denne 
trafikken å være mindre enn trafikken som i dag er på sommerstid. Ansvarlig søker 
mener dermed at hallen ikke vil medføre større maksbelastning på trafikksituasjonen 
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enn dagens forhold. Videre antas det at trafikken var større fram til 2013, da det var 
to utendørsbaner i drift. 
 

2. Parkeringsforhold 
Nabomerknad: Det er ikke lagt opp til tilstrekkelig parkering. Mandag 7. mai var det i 
følge naboene 90 biler på området, planskisser viser 65 p-plasser. Dette vil føre til at 
flere parkerer langs veien i Veksalbakken og Veksalveien, noe som fører til mer 
uoversiktlig trafikk og økt risiko for myke trafikanter. 
Ansvarlig søkers tilsvar: Planene har blitt revidert, slik at det legges opp til 70 p-
plasser i sommersesongen og 60 p-plasser i vintersesongen. Antall plasser kan økes 
ytterligere dersom man tillater parkering foran klubbhuset. Idrettslaget har foretatt 
tellinger av antall biler på stadion over en periode på cirka 3 uker i mai 2018. På en 
typisk hverdag opplyser de det til å være mellom 15-40 biler. Størst behov for 
parkering er i følge idrettslaget når Heradsbygda IL sitt seniorlag spiller mot et annet 
lokallag. I mai ble det registrert 60 biler på stadion under en slik kamp. Idrettslaget 
vurderer antall p-plasser til å være tilstrekkelig. 
 

3. Støy 
Nabomerknad: Etterlyser støyutredning for bruk av hall og eventuelt 
ventilasjonsanlegg samt den ekstra trafikken til og fra. 
Ansvarlig søkers tilsvar: I dag avsluttes aktivitet på utendørsbanen kl. 2200, og 
flombelysningen slukkes 2230. Hallen vil ha tilsvarende åpningstider på hverdager, til 
kl. 1900 på lørdager og til kl. 2100 på søndager. Støy fra innendørs hall vil være 
mindre enn støyen fra kunstgressbanen. Ventilasjonsanlegg vil ha aggregat inne i 
hallen, og tilluft, avkast og varmepumpe vil monteres på fasade mot nordøst, som er 
vendt vekk fra naboeiendommene. Utvendige installasjoner vil bli påmontert 
lyddemping, og anlegget programmeres til minimumsdrift når det ikke er aktivitet i 
hallen. Støy fra ventilasjonsanlegget vil tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift 
(TEK17). 
 

4. Akebakke og friområde 
Nabomerknad: Området ødelegges for andre aktiviteter enn fotball. Akebakken og 
friområdet benyttes flittig av skoler i nærområdet til aktivitetsdager, akebursdager etc. 
Påpeker at det ikke ble lagt til rette for undervarme på den nye kunstgressbanen 
fordi ungene skulle drive med andre aktiviteter på vinteren. 
Ansvarlig søkers tilsvar: Lysløypetraseene berøres ikke av den nye idrettshallen. 
Arealet for aking vil ivaretas ved at det legges til rette for aking i skråningen mot 
grusbanens søndre del. Lengde og helning på akebakken vil bli som i dag, med en 
bredde på 10-15 meter. Dette tilsvarer bredden idrettslaget i dag kjører med 
tråkkemaskin når snøforholdene tillater det. I vinterhalvåret vil parkering mot 
skråningsfoten bli avsperret i god avstand, slik at aking og bålkos kan pågå som i 
dag. Forskyvningen av akearealet vil ikke representere noen endring av sikkerheten 
til de akende mot trafikken.  
 

5. Utforming og materialvalg 
Nabomerknad: Ønsker ikke en stor og uestetisk plasthall i nabolaget, størrelse 40x60 
meter og høyde opp til 13,8 meter. Lurer også på hva som er levetid og 
miljøaspektet rundt en slik plasthall. 
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Ansvarlig søkers tilsvar: Størrelse er i henhold til NFF’s «Veileder for fotballhaller» og 
er blant annet begrunnet i behov for tilstrekkelige sikkerhetssoner og frie høyder i 
hallen. Hallen er plassert lavt på området, og kotehøyde på høyeste punkt på taket 
vil være cirka +146,20. Eiendommene 54/73 og 54/74 som har sendt nabomerknad 
har terrengnivå på ferdig planert terreng utenfor underetasje på cirka +146,0 målt fra 
kartgrunnlag. Avstanden fra bolighusene på disse eiendommene til hallen, vil være 
cirka 90 meter. Valget av dukhall er blant annet grunnet lav investeringskostnad 
sammenlignet med permanent bygg, rask byggetid, lave vedlikeholds- og 
driftskostnader og lang levetid. Produsent av duken garanterer levetid på 30 år, og 
det finnes returordninger for både duk, isolasjon og galvanisert stål som er 
hovedbestanddelene i hallen. Hallen er således fullt gjennvinnbar. 
 

Forholdet til overordnede planer 
Området er omfattet av reguleringsplan nummer 116 «Hallumsdalen friområde», 
stadfestet 26. august 1977. I denne planen er området avsatt til friområde. Det er 
markert «ballplass» på reguleringsplankartet. I reguleringsbestemmelsene § 2 
bokstav a fremgår det at «I friområdene kan bygningsrådet tillate oppført bygning 
som har naturlig tilknytning til friområdene, når dette etter rådets skjønn ikke er til 
hinder for områdenes bruk som friområde». Av § 2 bokstav b følger det at det skal 
«opparbeides et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, slik at kantparkering langs 
vegene unngås». 
 
I kommuneplanen er området avsatt til «Idrettsanlegg – nåværende». 
 

Juridiske forhold  
Det er søkt om dispensasjon fra høydebegrensningen i plan- og bygningsloven § 29-
4. Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for at kommunen kan innvilge 
dispensasjonssøknader. For at dispensasjon skal kunne innvilges er det to vilkår 
som begge må være oppfylt. For det første kan dispensasjon bare innvilges dersom 
«hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse» ikke blir «vesentlig tilsidesatt. For det andre må «fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Fotballhallen har ikke vært gjenstand for tidligere behandlinger hos 
byggesakskontoret i kommunen. Kommunestyret behandlet imidlertid en søknad om 
tildeling av kommunale midler til fotballhall i Heradsbygda på kommunestyremøtet 
den 28. juni 2018, saksnummer 2017/3542. 
 
Rådmannen presiserer at en eventuell godkjenning av rammetillatelse for bygging av 
idrettshall, ikke innebærer at kommunen gir noen forpliktelser om finansiering av 
hallen. Finansieringsplanen er en separat sak, og byggetillatelsen påvirker ikke dette 
spørsmålet. En rammetillatelse gir kun en rett, men ingen plikt, til å bygge 
idrettshallen, og kan dermed søkes om uavhengig av om man har finansieringen av 
tiltaket på plass. 
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Økonomiske forhold 
Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part, skal parten tilkjennes 
dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jfr. 
forvaltningsloven § 36 første ledd.  
 
Rådmannen kan ikke se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser for 
kommunen. Det tas saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer som inntekt til 
kommunen.   
 

Behov for informasjon og høringer 
Dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter, og rådmannen kan ikke se 
at det er behov for ytterligere informasjon eller høringer for behandling av denne 
saken. 
 

Alternative løsninger 
Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring 
 
Alternativ 2 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 
høydebegrensningen i plan- og bygningsloven § 29-4 blir vesentlig tilsidesatt, 
og at byggingen av idrettshall for fotballaktivitet er til hinder for områdenes 
bruk som friområde, jf. reguleringsbestemmelsene § 2 bokstav a. 
Dispensasjonssøknaden avslås, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

Se orientering om klageadgang 
 
Begrunnelse for alternativt vedtak 
Hovedkomiteen kan velge å legge vekt på at det søkes om en maksimal mønehøyde 
på 13,8 meter, noe som er 4,8 meter mer enn det som i utgangspunktet kan tillates 
uten hjemmel i plan. Hovedkomiteen kan mene at dette er et så stort bygg at det ikke 
bør tillates uten at det utarbeides ny reguleringsplan. Hovedkomiteen kan videre 
mene at hallen medfører en for stor gjenbygging av området, slik at hallen vil være til 
vesentlig hinder for områdenes bruk som friområde. 
 

Prinsipielle avklaringer 
Saken kan få betydning for avveiingen mellom naboenes interesser og allmennyttige 
forhold, for eksempel andre steder det søkes om å legge til rette for idrettsaktivitet 
eller lignende.  
 

Rådmannens vurdering 
Reguleringsbestemmelsene § 2 bokstav a 
Etter reguleringsbestemmelsene § 2 bokstav a kan det oppføres bygninger i 
friområdet dersom bygningen har «en naturlig tilknytning til friområdene» og der det 
«ikke er til hinder for områdets bruk som friområde». 
 
Ved planlegging etter dagens plan- og bygningslov, skal friområder være områder i 
offentlig eie, som er åpne for allmenn bruk og opphold. Reguleringsplanen er 
imidlertid gammel, og det var bygningsloven av 1965 som gjaldt på 
vedtakelsestidspunktet for reguleringsplanen. Denne loven definerte friområder som 
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«parker, leirplasser, turveger og anlegg for leik, idrett og sport», jf. § 25 fra 
bygningsloven av 1965. Hallen vil utgjøre et idrettsanlegg, og rådmannen mener 
dermed at hallen ikke strider mot reguleringsformålet. 
 
På reguleringsplankartet er store deler av flata som hallen skal plasseres på markert 
som ballplass. Hallen vil åpne for at barn og ungdom kan trene fotball hele året, noe 
rådmannen vurderer som svært positivt i et folkehelseperspektiv. Det er veldig 
begrenset hallkapasitet i Ringerike kommune per dags dato, og en ny fotballhall vil 
gjøre det mulig for flere barn å spille fotball gjennom vinteren. Området brukes i dag i 
stor grad til fotballaktivitet, og rådmannen mener at en hall for fotballaktivitet klart vil 
ha «en naturlig tilknytning» til områdets bruk som ballplass. 
 
I tillegg må det vurderes om bygging av fotballhall vil være «til hinder for områdets 
bruk som friområde». Her må bygningsloven av 1965 sin definisjon av friområde 
legges til grunn. Rådmannen merker seg at området der det i dag er grusplass vil 
bygges igjen som følge av hallen. Imidlertid viser innsendte tegninger og 
redegjørelse at areal for aking med tilhørende plass for bålkos og grilling bevares. 
Skiløypene berøres ikke av tiltaket. Rådmannen vurderer det slik at siden områder 
for aking og bålkos bevares, samtidig som mulighetene for fotballaktivitet bedres, vil 
ikke bygningen være «til hinder for områdets bruk som friområde». 
 
Etter dette finner rådmannen at vilkårene for å tillate bygninger i 
reguleringsbestemmelsene § 2 bokstav a er oppfylt. 
 
Høydebegrensningen i plan- og bygningsloven § 29-4 
Plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd fastsetter at «Bygning med gesimshøyde 
over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i 
plan etter kapittel 11 eller 12». Reguleringsplanen sier ikke noe om maksimal møne- 
og gesimshøyse, og siden planen ikke eksplisitt fastsetter andre byggehøyder, 
kreves det dispensasjon. 
 
De maksimale byggehøydene i § 29-4 er begrunnet i at særlig høye bygninger bør 
underlegges en grundig avklaring gjennom en planprosess, sånn at slike høye 
bygninger vurderes i et overordnet og helhetlig perspektiv.  
 
For at det skal innvilges dispensasjon, må to vilkår være oppfylt, jf. plan- og 
bygningsloven § 19-2. For det første kan dispensasjon ikke gis dersom «hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt».  
 
I dette tilfellet plasseres bygningen på et lavt punkt i terrenget, og alle boligene i 
området rundt ligger høyere plassert. Ansvarlig søker har opplyst at de to 
eiendommene som ligger nærmest der hallen vil plasseres, har cirka samme 
kotehøyde utenfor kjelleretasjen som øverste punkt på taket av hallen. Bygget vil 
dermed ikke ta saærlig utsikt fra naboene. Hallen vil ha en avstand på cirka 90 meter 
til nærmeste nabo. Hallen skal plasseres i et etablert område for idrett og 
friluftsaktivitet. Disse forholdene tilsier etter rådmannens vurdering at hensynene bak 
høydebegrensningen i § 29-4 ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
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Hensikten med den nye idrettshallen er å legge til rette for at barn og unge kan drive 
med fotballaktivitet hele året. Av plan- og bygningsloven § 1-1 femte ledd fremgår det 
at «hensynet til barn og unges oppvekstvilkår» skal ivaretas i planleggingen og i 
kravene til det enkelte byggetiltak. Videre følger det av samme lov § 3-1 bokstav f at 
planer etter loven skal «fremme befolkningens helse». Rådmannen mener derfor at 
å gi dispensasjon i denne saken ikke vil føre til at hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Videre er det et vilkår at «fordelene ved å gi dispensasjon [er] klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering». 
 
I dette tilfellet foreligger det en nabomerknad hvor naboene peker på en rekke 
momenter de anser som negative ved utbygging av idrettshallen, og ansvarlig søkers 
tilsvar. Rådmannen vil vurdere disse elementene nedenfor. 
 

1. Trafikale forhold 
Rådmannen har forståelse for naboenes bekymring for trafikkforholdene i 
Veksalveien og Veksalbakken. Mye av aktiviteten i idrettsanlegget er lokale lag fra 
Heradsbygda som trener og spiller kamper. Disse antas å ville komme til stadion på 
samme måte som i dag, hvor antakelig en stor del går eller sykler. Den økte trafikken 
av tilreisende fotballspillere vil dermed være i vintersesongen, hvor hallen skal leies 
ut. På dette tidspunktet foregår det ikke aktivitet på utendørsbanen. Ansvarlig søker 
mener dermed at maksbelastningen på trafikksystemet ned til idrettsarenaen ikke vil 
bli større en dagens situasjon, og rådmannen legger denne antakelsen til grunn. 
 

2. Parkeringsforhold 
Heradsbygda IL har gjennomført tellinger over tre uker, som viser at det normalt er 
mer enn nok parkeringskapasitet på området. Rådmannen forutsetter at dersom det 
skulle oppstå en situasjon hvor det ikke er tilstrekkelig parkeringskapasitet ved et 
større arrangement, vil idrettslaget bruke parkeringsvakter til å dirigere trafikken, og 
eventuelt henvise til parkeringsplasser andre steder i Heradsbygda. Ansvarlig søker 
opplyser også om at det kan tilrettelegges for parkering foran klubbhuset, dersom det 
skulle oppstå et økt parkeringsbehov. Rådmannen finner etter dette at 
parkeringsforholdene er tilstrekkelig ivaretatt. 
 

3. Støy 
Rådmannen legger til grunn ansvarlig søkers opplysninger om at aktivitet i hallen vil 
generere mindre støy enn dagens uteaktivitet, og forutsetter at kravene i TEK17 
tilfredsstilles. Videre ser rådmannen positivt på at utedelen av ventilasjonsanlegget 
monteres på den siden av bygningen som vender bort fra naboeiendommene. 
Rådmannen kan dermed ikke se at tiltaket vil medføre en særlig endring i støybildet 
på stedet. 
 

4. Akebakke og friområde 
Rådmannen ser at det fortsatt vil være en akebakke av omtrent samme størrelse 
som i dag, og at det legges til rette for areal hvor man kan grille etc. Rådmannen 
forutsetter at det gjennomføres tilfredsstillende sikringstiltak mot trafikk på vinterstid, 
for eksempel i form av solide gjerder eller andre fysiske stengsler, og at idrettslaget 
sørger for at sikringstiltakene blir stående der så lenge det er akeforhold. 
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5. Utforming og materialvalg 
Rådmannen har forståelse for at naboene ikke synes fotballhallen er pen, men 
mener likevel at dersom kommunen ønsker å tillate idrettshaller til lokalaktivitet, bør 
man akspetere løsninger med slike plasthaller. 
 
I vurderingen av byggets visuelle kvaliteter, skal kommunen se på om bygningen 
«innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets 
bygde og naturlige omgivelser og plassering», jf. plan- og bygningsloven § 29-2.  
 
Rådmannen merker seg ansvarlig søkers opplysning om at den estetiske 
påvirkningsmuligheten er begrenset til fargevalg innenfor leverandørens sortiment. 
Rådmannen mener at det bør aksepteres et slikt utseende på en hall dersom man 
ønsker å legge til rette for helårig fotballaktivitet i nærmiljøene. Et permanent bygg vil 
innebære så store investerings- og driftskostdnader at det ikke er realistisk at 
lokalidrettslag kan bygge slike haller. 
 
Videre ser rådmannen det som positivt at hallen blir liggende lavt i terrenget, og at 
den bygges på et område som allerede er etablert for idretts- og fritidsaktiviteter. 
Bygget vil ha en minsteavstand på cirka 90 meter til nærmeste nabo, og rådmannen 
synes det er positivt at bygget får en viss avstand til naboene. 
 
Samlet vurdering 
Rådmannen registrerer at naboene ikke ønsker utbygging av fotballhall på 
idrettsplassen, men mener at ansvarlig søker har redegjort grundig for hvordan 
naboenes bekymringer vil ivaretas på en god måte. 
 
Rådmannen mener at de positive effektene av tiltaket må veie tyngre enn ulempene 
for naboene. Det er i dag alt for lite hallkapasitet i forhold til antall barn og unge i 
distriktet som vil spille fotball gjennom vinteren. Økt hallkapasitet vil sikre bedre 
treningsforhold for regionens aldersbestemte lag, og kunne være et bidrag til at barn 
og unge fortsetter lenger med idrett. Dette er svært positivt i et folkehelseperspektiv.  
 
Videre mener rådmannen at det er positivt at hallen etableres på eksisterende 
idrettsplass. Dette sikrer at Heradsbygda stadion blir et naturlig samlingspunkt for 
fotballaktivitet i Heradsbygda gjennom hele året. 
 
Etter dette finner rådmannen at «fordelene ved å gi dispensasjon [er] klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering», jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 
Begge vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt, og rådmannen 
anbefaler at det gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4. 
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Vedlegg 
- Oversiktskart 
- Søknad om rammetillatelse 
- Opplysninger om tiltakets ytre rammer 
- Søknad om dispensasjon 
- Nabovarsel 
- Kvittering fra nabovarsel 
- Innsigelse fra naboer 
- Situasjonsplan 
- Tegninger 
- Illustrasjoner 
- Redegjørelse (versjon 2, datert 15. august 2018) 
- Kopi av brev – idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 
- Foreløpig svar fra byggesaksavdelingen 
- Presentasjon, Rubb sportshaller 

 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 22.08.2018 
 
 Tore Isaksen 
 Rådmann 
 
 
Leder: Arne Hellum 
 
Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 18/3239-1   Arkiv: A10  

 

Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Arbeidsmiljøutvalget  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosjektet «Oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.  

 

Bakgrunn  

Hønefoss barnehage er 10 år i 2018 og ligger i Hønefoss sentrum i idylliske omgivelser i 

Søndre park. Barnehagen har plass til 120 barn i alderen 1-6 år.  

Barnehagen er ikke oppgradert i de 10 årene den har bestått. Bygget bærer preg av slitasje og 

har et behov for rehabilitering. Hønefoss barnehage var ikke med i oppgraderinger av inventar 

og utstyr som ble gjennomført i barnehagene fra 2015-2017.  

Fra januar 2018 har det vært gjennomført et prosjekt i barnehagen for å kartlegge utfordringer 

med bygningsmessige utfordringer og driftsutfordringer. Samtidig som prosjektet har pågått 

har Hønefoss barnehage hatt systemtilsyn med tema «Inneklima i barnehagen». Tilsynet 

inngår i kommunens plan for miljørettet helseverntilsyn. Hensikten med tilsynet var å vurdere 

om barnehagen har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for 

inneklima i barnas oppholdsarealer. Tilsynet vil i denne saken kun vises til for å synliggjøre 

behovet for oppgraderinger. I Hønefoss barnehage har det de to siste årene hatt over snittet 

høyt sykefravær.   

Beskrivelse av saken  

Offentlige lekeareal både inne og ute skal være trygge, utfordrende og tilpasset barn i 

forskjellige aldre. Alt av lekeplassutstyr og fallunderlag skal tilfredsstille dagens 

sikkerhetskrav. Prosjektet har hatt fokus på møbler og organisering av rom. Dette for å 

effektivisere tidsbruk og kartlegge opplevde fysiske utfordringer for de ansatte.  

I prosjektet er det kartlagt og vist til en rehabiliteringsprosess av moderat grad. 

Brukemedvirking fra foresatte, ansatte ved lokalt verneombud, plasstillitsvalgte og 

samarbeidssektorer har vært prioritert i prosessen.   
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Målet med prosjektet var: 

 En kvalitetsforbedringer i forhold til tidens behov som imøtekommer funksjonalitet 

med tanke på strukturendringer og ivaretakelse av bygget  

 Imøtekomme flerbruksbehov 

 Imøtekomme særskilte behov 

 Nytt inventar som ikke var på markedet da barnehagene ble bygd  

 Arbeidsmiljøtilta 

Prosjektet skulle vise til en oppgradering som: 

 Sikrer barns utvikling og sikkerhet 

 Sikrer ansatte tilfredsstillende arbeidsforhold  

 Tar vare på bygget både innom og utomhus 

 

Hønefoss barnehage er godkjent i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler mv. og både leder i barnehagen og eiendomstjenesten plikter å arbeide systematisk 

og målrettet for å opprettholde godkjenningen. Mål for tilsynet som er gjennomført var å 

avdekke om forskriftskravene (§§ 4, 13 og § 19) ble etterlevde i barnehagen. Barnehagen 

pålegges etter tilsynet å fremlegge resultater fra systematiske temperaturmålinger i 

barnehagens leke- og oppholdsarealer og resultater fra inneklimalogging med beskrivelse av 

målepunkt og påvirkningsfaktorer. Barnehagen må fremlegge risikovurdering av 

smittespredning i leke- og oppholdsrom som kan underbygge valgte renholdsfrekvens. I 

tillegg må barnehagen sørge for at alle spisemøblene har en hel, jevn og lettvaskbar overflate 

som tåler alminnelig renholds- og desinfeksjonsprosesser. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet har gjennomført møter med hele gruppen og mindre faggrupper. Alle gruppene er 

samlet om prioriteringene som også kan gjenkjennes fra påleggene etter tilsynet fra Miljørettet 

helsevern. Prioritert liste i Hønefoss barnehage med prisestimat til oppgradering er vedlagt. 

Alle tiltakene vil ha en kostnad på 5 157 750 kr. Kostnadene er beregnet med innkjøp, deler, 

utstyr og arbeidstimer.  

 

Tiltak som beskrives som må-tiltak er tiltak 1.1 spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset rom 

og arbeidshøyde. Dette tiltaket har en estimert kostnad på 500 000 kr.  Fra punkt 1.1 til 2.2 

samt 3.1 og 4.2. er prioriterte bør-tiltak. Disse tiltakene har en estimert kostnad på 2 835 500 

kr.  

 

Juridiske forhold  

Arbeidsmiljøloven § 4-3, Barnehageloven §§ 1, 3, Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

§ 9., Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 25, Forskrift om 

systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)  

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener at det er viktig å vurdere tilstanden ved bygg og drift kontinuerlig, og er 

fornøyd med at det er gjennomført et prosjektarbeid som gir anledning for medvirkning for 

både ansatte, brukere, vernetjenesten og fagorganisasjonene. Rådmannen mener det behov for 

noe oppgraderinger av Hønefoss barnehage som vil sikre at både barn og ansatte har en trygg 

og sikker barnehage og arbeidsplass. Rådmannen anbefaler at kostnadene på tiltakene 

vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram 2019-2022. 
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Vedlegg 

 Oppdragsbeskrivelse oppgradering i Hønefoss barnehage, kostnadsberegninger 

Hønefoss barnehage  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/4922 17.08.2018 DS BYG 348/18 R/TEK/ANEWEB

 GNR 105/132 

  

Dispensasjon - riving av gammel hytte og oppføring av ny hytte Gnr/bnr 105/132 - 

Jaklefoss 

 

18/2215 01.08.2018 DS  323/18 R/TEK/NILILY GNR 146/11 

  

Tilbygg Gnr/bnr 146/11 

 

18/2836 03.08.2018 DS  325/18 R/TEK/N54 GNR 50/138 

Henning Dihle Strand  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/138 - Sverre F Halvorsensvei 9 

 

17/508 06.08.2018 DS  326/18 R/TEK/KRIGRO GNR 318/379 

Draupner Arkitektur & Plan  

Installering av heis Gnr/bnr 318/379 - Stabells gate 6 

 

18/2841 06.08.2018 DS  327/18 R/TEK/ANEWEB GNR 278/117 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 278/117 - Vestre Ådal 288 

 

18/2686 07.08.2018 DS  328/18 R/TEK/HALA GNR 297/113 

Torleif Roksvåg  

Uthus Gnr/bnr 297/113 - Pruppeliveien 34 

 

18/2303 07.08.2018 DS  329/18 R/TEK/ELILUN GNR 264/13 

  

Lagerbygg Gnr/bnr 264/13 - Solumveien 179 

 

18/2851 08.08.2018 DS  330/18 R/TEK/N03 GNR 19/2 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Søknad om arealoverføring fra gnr/bnr 19/2 til 19/17  

 

18/1477 08.08.2018 DS  331/18 R/TEK/ANEWEB GNR 317/216 

  

Bruksendring - Hovedombygging Gnr/bnr 317/216 - Parkgata 12 

 

18/2900 09.08.2018 DS  332/18 R/TEK/KRIGRO GNR 293/172 

Innhus AS  

Oppføring av hytte Gnr/bnr 293/172 - Killingtjern tomt 105 

 

18/1735 09.08.2018 DS  333/18 R/TEK/ELIPAU GNR 86/792 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 86/792 - Lageshallveien 22 

 

18/2249 13.08.2018 DS  334/18 R/TEK/HALA GNR 86/373 

  

Bygging av ny Ullerål skole Gnr/bnr 86/373 - Hovsmarkveien 7 

 

18/2628 13.08.2018 DS  335/18 R/TEK/ELILUN GNR 51/35 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 51/35 - Follummoveien 84 

 

18/2939 14.08.2018 DS  336/18 R/TEK/KRIGRO GNR 254/18 

Jostein Høyvik  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 254/18 - Skjærdalen 69 

 

18/2957 15.08.2018 DS  337/18 R/TEK/HALA GNR 38/209 

  

Utvidelse av parkering Gnr/bnr 38/209 - Hvervenmoveien 49 

 

18/2913 15.08.2018 DS  338/18 R/TEK/INGPRE GNR 176/6 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 176/6 

 

18/2997 15.08.2018 DS  339/18 R/TEK/ELILUN GNR 104/314 

Ulrich Unhjem Baskerud  

Garasje Gnr/bnr 103/314 - Andersløkkeveien 18 

 

18/339 16.08.2018 DS  341/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/62 

  

Fasadeendring og bruksendring Gnr/bnr 318/62 - Storgata 2 
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18/885 16.08.2018 DS  342/18 R/TEK/NILILY GNR 3/9 

  

Testanlegg Gnr/bnr 3/9 med flere 

 

18/2974 16.08.2018 DS  343/18 R/TEK/N54 GNR 22/11 

  

Bruksendring og tilbygg Gnr/bnr 22/11 - Pålsrudveien 34 

 

18/1897 16.08.2018 DS  344/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/515 

  

Midlertidig byggverk med kunstnerisk uttrykk Gnr/bnr 318/515 - Storgata 22 

 

18/2209 17.08.2018 DS  345/18 R/TEK/INGRIS GNR 259/18 

  

Spørsmål angående utslipp- og byggetillatelse Gnr/bnr 259/18 - Tufteveien 35 

 

18/2586 17.08.2018 DS  347/18 R/TEK/KARGRA GNR 46/8 

Terje Joakim Bråthen  

Bruksendring Gnr/bnr 46/8 - Tolpinrudveien 25 

 

18/2923 17.08.2018 DS  349/18 R/TEK/HALA GNR 86/436 

  

Trapper og baldakin Gnr/bnr 86/436 - Dronning Ragnhilds vei 7D 

 

18/2783 17.08.2018 DS  350/18 R/TEK/KARSPI GNR 123/9 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 123/9 - Hadelandsveien 726 

 

18/1969 21.08.2018 DS  352/18 R/TEK/HALA GNR 44/40 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 44/40 og 44/41 - Arnegårdsveien 23 og 25 

 

18/2628 22.08.2018 DS  353/18 R/TEK/ELILUN GNR 51/35 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 51/35 - Follummoveien 84 

 

18/1683 22.08.2018 DS  354/18 R/TEK/KARGRA GNR 295/41 

Ivar Anders Eide  

Tilbygg og fasadeendring Gnr/bnr 295/41 - Malotjernveien 87 
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18/2881 22.08.2018 DS  355/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/452 

Tronrud Eiendom AS  

Oppføring av midlertidig lagerhall Gnr/bnr 318/452 - Arnemannsveien 7 

 

18/926 23.08.2018 DS  356/18 R/TEK/KARGRA GNR 284/116 

Stig Thon  

Dispensasjon Gnr/bnr 284/116 - Liaveien 16 

 

18/2856 23.08.2018 DS  357/18 R/TEK/BOLA M70 &58 

  

Varsel om branntilsyn, Venåsen a/s, varsel om enkeltvedtak  

 

18/1597 27.08.2018 DS  358/18 R/TEK/OYSHAU M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Plantasjen Hønefoss 

 

18/1591 27.08.2018 DS  359/18 R/TEK/BOLA M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Europris Butikkdrift AS, Avdeling Hønefoss 

 

18/1296 27.08.2018 DS  360/18 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri Spar Sundvollen/Schjong dagligvare 

AS 

 

18/1295 27.08.2018 DS  361/18 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri Bjerkeli handel AS / 7-eleven 

dalsbråten 

 

18/1716 27.08.2018 DS  362/18 R/TEK/TOPP M78 

  

Tillatelse til handel av pyroteknisk vare Kiwi Sokna 

 

18/1718 27.08.2018 DS  363/18 R/TEK/TOPP M78 

  

Tillatelse til handel av pyroteknisk vare Kremmertorvet Sport og fritid as 

 

18/3033 27.08.2018 DS  364/18 R/TEK/KARSPI GNR 297/124 

  

Utslippsillatelse Gnr/bnr 297/124 - Tossevikseter tomt 128 
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18/3007 28.08.2018 DS  365/18 R/TEK/ELILUN GNR 118/1 

Eirik Ruud Glørud  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 118/1 - Amundrudveien 69 

 

18/3008 29.08.2018 DS  366/18 R/TEK/BERLE GNR 285/11 

Odd Arne Lillevik  

Bygging av uthus Gnr/bnr 285/11 

 

18/3047 29.08.2018 DS  367/18 R/TEK/BERLE GNR 102/65 

  

Garasje Gnr/bnr 102/65 - Borgergata 20 

 

18/3190 30.08.2018 DS  368/18 R/TEK/NILILY GNR 37/126 

Harald Gandrud  

Påbygg av garasje til redskapsbod og vedskjul Gnr/bnr 37/126 - Arnegårdsveien 45 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 
 

 

 

Møtereferat  
 

SAK/TEMA:  

Ferdigstilt referat fra oppstartsmøte 442 detaljregulering - Bekkegata 15-17 Gnr/bnr 

317/125, 317/123, 317/602. 

 

STED:  Fossveien 9, Hønefoss  

 

TID:   28.06.18, kl. 12.00 

 

Orientering til de folkevalgte: 

Saken vurderes som kurant – i tråd med kommuneplan og uten særskilte 

problemstillinger. Derfor varsles den som en referatsak. Administrativ avgjørelse om 

dette er gjort etter delegeringsreglementet i Ringerike kommune.  

HMA har mulighet for å ta saken opp til behandling og komme med innspill dersom de 

ønsker det. 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

18/784-7 29361/18 PLN 442 22.08.2018 

 

Referat sendes til:  

Rolle Navn Til 

stede 

Forslagsstiller og Grunneier RingBolig Utvikling AS ☒ 

Fagkyndig Per Olav Nordeng Per.olav@ringbolig.no  ☐ 

Fagkyndig Nikolaj Zamecznic nikolaj@powwow.no ☒ 

Grunneier (Ole J.Holt selger sin tomt – 

Bekkegate 15 til Robin Junge) 

Robin Junge robin@dokumentpartner.no ☒ 

RK, Areal- og byplan, saksbehandler Olena Alizi ☒ 

RK, Areal- og byplan, medhjelper Hanne Christine Wilhelmsen ☒ 

RK, Areal- og byplan, avdelingsleder  Knut Kjennerud ☒ 

RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim ☒ 

RK, Byggesakskontoret Arne Hellum ☐ 

RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen ☐ 

RK, Miljøretta helsevern Unni Suther ☐ 
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RK, Miljøvern  Lisa Helgesson ☐ 

RK, Teknisk forvaltning, Eiendom Per Christian Frøislie ☐ 

RK, Utbygging Jostein Nybråten ☒ 

RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten ☐ 

RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud ☐ 

RK, Forurensningsmyndigheten  Ole Andres Moskaug ☒ 

RK, Oppmålingskontoret Trond Olav Vassdal (Elin Green) ☐ 

RK, Teknisk forvaltning, Enhetsleder Cornelius Cliteur ☐ 

RK, Rådet for funksjonshemmede Harald Mælingen ☐ 

RK, Byggesakskontoret Hans Otto Larsson ☒ 

RK, VAR forvaltning Magne Lohre ☒ 

RK, Rådgiver VAR forvaltning Simona Brazauskaite ☒ 

RK = Ringerike kommune.  

FS = forslagstilleren  

E-post til ansatte i Ringerike kommune: fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 

 

 

1. Oversendelse av dokumentasjon 

 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

Mottatt fra forslagsstiller/fagkyndig før møtet 

☒ Planinitiativ og forespørsel om 

oppstartsmøte 

FS Saken faller inn ny Forskrift om behandling 

av private forslag til detaljregulering etter 

PBL (mye av arbeidet vil være tidlig i 

planprosessen, oppstartsfasen). 

☒ Kart med forslag til planavgrensning FS Illustrasjon mottatt. Sosi sendes snart. 

☒ Annet, spesifiser FS Geoteknisk vurdering av tiltak for 

Bekkegata 17. 

Oversendes i etterkant av møtet:  

☐ Adresseliste for oppstartsvarsling RK Innsendes etter oppstartsmøte ved behov 

☐ Forslag til plannavn og planID RK Innsendt før oppstartsmøte. PlanID 442, 

plannavn Bekkegata 15-17 

☐ Sosi-fil med avgrensning mot 

tilgrensende planer 

RK Innsendes etter oppstartsmøte 

☒ Sosi-fil med forslag til 

planavgrensning 

FS Innsendes etter oppstartsmøte 

☒ Forslag til framdriftsplan RK Legges ved etter oppstartsmøte  

☐ Annet, spesifiser   

 

 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Planområdets beliggenhet  Nærhet til sentrum. Fortetning.  
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☒ Gnr./ bnr.  317/125, 317/123, 317/602 

☒ Planområdets størrelse  Tomt totalt: 3067m2 

Tomteareal regulert grøntareal: 824m2 

Tomteareal regulert Boligformål: 2243m2 

☒ Dagens innhold og bruk  Enebolig i Bekkegata 17, trenger betydelig 

oppgradering. Bekkegata 15 er ikke vurdert 

enda, men planen forutsetter rivning av 

eksisterende bebyggelse.   

☒ Historikk   Bekkegata 17. Tidligere søkt om en 

fradeling av tomt på eiendommen – ikke 

kjørt ferdig. Har vært ombygging av huset 

som står der i dag.  

Bekkegata 15. Har nylig fradelt i to 

eiendommer - 317/602, 317/123. 

Fradelingsdokumentene vedlegges ved 

kunngjøring for oppstått av planarbeid.  

☒ Planinitiativet  Opprinnelig plan leilighetsbygg med 12 

leiligheter og parkeringskjeller i Bekkegata 

17 – BRA 960m2 - BYA 47,2%, men har 

fått tilgang til naboeiendom og ønsker å 

endre strukturen på prosjektet. 

 

Mønehøyde på nabobygget opplyses til å 

ligge på kote 83,64.  

 

Begrensningen på tomta: elva (friarealet 

som ikke kan benyttes) og veien. Veien 

ligger på ca kote 76, kanten av tomta ligger 

på ca kote 72 og elva på ca kote 66. 

 

Flomkotehøyde er sjekket ut med NVE er 

OK 

 

Kommentarene for ledninger gjelder også 

for nytt skisseforslag.  

 

Forslag til plan/skisseprosjekt som ble 

utarbeidet etter innspillene fra møte av 

12.03.18. 

 

10 boenheter. 2 etasjer + en møne.  

Rekkehus mot Bekkegata – 6 boenheter 

med 3 biloppstillingsplasser – hvor 2 er i 

garasjen (nesten 7m brede i garasjen) og 1 

foran garasjen. Småutehager mot 

Bekkegata og muligheten ved 

biloppstillingsplass på baksiden. Vurderes 

tilrettelegge uteparkeringer i standart som 
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handikapsparkeringer. Vurderes å ha de i 

permeable flater.   

2 tomannsboliger mot elven – med samme 

løsning for parkering. Småutehager mot 

elven og muligheten ved biloppstillingsplass 

på baksiden. 

Lekeplass og felles arealer planlegges 

mellom tomannsboligene – må skjermes fra 

adkomster.  

Oppsummering fra forslagstilleren: Nytt 

forslag er 10 enheter totalt på 

eiendommene Bekkegata 15 og 17 fordelt 

på 6 kjedede eneboliger beliggenhet mot 

gata og 2 stk. 2 manns boliger med 

beliggenhet mot elveskråning med felles 

innkjøring for alle enheter og parkering 

mellom boliger. 

Planlegges sti og oppgradering av skråning 

som blir alminnelig tilgengelig, men som 

skal vedlikeholdes av beboere i rekkehus og 

de to tomannsboligene.   

Kommentar fra forslagstilleren: Det 

etableres natursti, rekreasjonsarealer og 

tilgang til elv, «Hønnsand» leke og 

badeplass, friområde, vurderes felles 

brygge/ grillplass. 

Planinitiativet går fra to innkjørsler til 

planområdet som er opprinnelig i dag til 

bare en.  

Renovasjonsløsning blir felles ved 

Bekkegata  – det planlegges å plassere 

søppeldunker i venstre hjørne mot 

Bekkegata, hvor beboere skal evt. Trille 

sine søppeldunker i de dager søppel hentes. 

Det vurderes å ha nedgravde løsninger som 

alternativ. (ta kontakt med HRA). 

Snøopplagring – forslagstilleren kommer 

tilbake med forslag til løsningen. Areal inn 

mot nabotomta kan benyttes – 3 m.   

Det blir mulighet til å installere/montere 

trappeheis i boenhetene hvis ønskelig.   

 

 

 

3. Planstatus, planer i området 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Kommuneplanens arealformål  I tråd med kommuneplan, 

sentrumsfortetning. 
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☐ Kommuneplanens aktuelle 

bestemmelser 

  

☐ Planområdet er uregulert   

☒ Planområdet er regulert i 

reguleringsplan 

 Hønefoss 7, gammel plan overstyres av 

bestemmelsene i kommuneplan.  

☐ Tilgrensende reguleringsplaner   

☒ Det pågår per i dag ikke planarbeid i 

området som kommunen kjenner til 

 Ingen kjente tilgrensende planer 

☒ Det pågår følgende planarbeid i 

området (plannavn og formål) 

 410 Hønengata 59 

☒ Planinitiativet er i tråd med gjeldene 

overordna planer 

  

☐ Planinitiativet er i strid med gjeldende 

overordna planer på følgende punkt 

  

☒ Annet, spesifiser  Forslagstiller har tatt høyde for friområder. 

 

 

 

4. Rammer og føringer planarbeidet må 

forholde seg til: 

Ikke uttømmende liste.  A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Nasjonale og regionale rammer og 

føringer 

 Fortetning i byer og tettsteder rundt 

knutepunkter.  

☒ Kommuneplanens samfunnsdel  Politikerne ønsker 40 000 innbyggere innen 

år 2030, viktig med fortetning. 

☒ Folkehelsemeldingen  Ønskelig med Gang og Sykkel(GS)-sti. 

Grunnlaget her er så lite at det ses ikke på 

som hensiktsmessig å stille krav om GS, i så 

fall i samarbeid med RK eller/og med andre 

forslagstillere.  

☒ Energi- og klimaplan  Er under revidering (nå/snart). 

☒ Konsesjonsområde for fjernvarme 

Faller prosjektet inn under 

tilknytningsplikten? 

 Boligen er under 1000m2, og vil ikke være 

pliktig tilkobling. RK oppfordrer til å tenke 

alternative grønne energiløsninger.  

☒ Grønn plakat  Eilif: har en uttalelse, dette har blitt 

oversendt til forslagstiller. Det som i dag er 

regulert som LNF og friområde blir ikke 

berørt av prosjektet. Mtp. avrenning til elv 

må vegetasjonen holdes intakt.  

☒ Kommunedelplan for gående og 

syklende 

 GS- sti i Hønengata, er det mulig å koble seg 

på denne? 

☐ Annet, spesifiser:    

 

 

 

5. Aktuelle tema for utredning i planarbeidet 
Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av mottatt planinitiativ og forespørsel om 

oppstartsmøte,  
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samt under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante, og kan f.eks. komme fram ved varsel om 

oppstart.  

Konsekvenser skal vurderes både for eget planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  

 

5.1 Utvikling av by og lokalsamfunn 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Rett lokalisering  

ABC-modellen skal brukes for 

handel/næring/industri, se nettsiden 

  

☐ Konsekvenser for sentrum   

☒ Estetikk  

Utforming, gatebilde, volum, høyder, 

mm. 

 Ny bebyggelse passer godt inn i gatebildet. 

Foreslås rekkehus med 6 boenheter og 3 

biloppstillingsplasser per boenhet – 2 i 

garasjen og en foran garasjen.  

Og to tomannsboliger – 4 boenheter med 

same forslag fr biloppstillingsplasser.   

Passer fint i gatebildet.  

Omtrent like høyt som nabobebyggelse, men 

takform er noe annerledes – pulttak.  

☐ Møteplasser og byrom   

☒ Konsekvenser for naboer  Mønehøyden på boenhetene som foreslås er 

ca. samme høyede som nabohusene. Likevel 

det blir det en høyere utnyttelsesgrad av 

tomtene enn per i dag. Det regnes ikke at 

naboene kan få negative konsekvenser av 

planforslaget.   

Kommentar fra forslagstilleren: Tiltaket vil 

ikke få konsekvenser for naboer og vil passe 

godt inn i bekkegata, men med større og 

bedre utnyttelse av sentrumsnære arealer – 

vil føre til noe økt trafikk. 

 

 

5.2 Landskap, natur og kulturmiljø 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

 

Kommunen ba forslagstilleren å lage 

Sol/skygge analyse for boligen (baser på 

grov skisse) til oppstartsfasen. Vi må kunne 

legge tydelig frem hvordan bygget vil påvirke 

naboer. Dette er levert. 

☒ Naturmangfold, herunder vurdering 

etter naturmangfoldloven §§ 8-12 

 

Skråningen. 

Vegetasjon i skråning blir ivaretatt og 

forbedret. 

☐ Landbruk, jord og skog   

☒ Strandsone, vann og vassdrag 

 

Fellesareal vil kun få mindre inngrep og 

skal sikres at det er allment tilgjengelig. 
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☒ Grønnstruktur Eksisterende, bevare, 

fjerne, tilpasse, etablere ny 

 

Uttalelsen til oppstartsmøte fra Eiliv 

Kornkveen. 

«Med henvisning til oppstartsmøte den 12. 

mars vedr Bekkegata 17 ser ikke 

landbrukskontoret behov for å delta på møte. 

Det forutsetter at det som i dag er regulert til 

friområde og LNF ikke blir berørt av 

utbyggingen. 

 

Vi er opptatt av at vannstrengen ikke 

berøres, at kantsonen holdes intakt for flora 

og fauna som har sitt levested langs elva, 

samt som buffer for avrenning til vassdraget. 

Det betyr at vegetasjon må holdes intakt i 

denne sonen.» 

Same uttalelse til møte av 28.06.18  

☒ Kulturminner og kulturmiljø  Ingen foreløpige kjente kulturminner 

☐ Masseforvaltning.  

Behov for å beregne massebalanse/  

plan for massehåndtering?  

 

 

 

5.3 Miljø og samfunnssikkerhet 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse  

Skal alltid utarbeides 

FS Vurderingen som gjøres nå og i det videre 

planarbeidet danner grunnlaget for ROS 

Stabilitet og geoteknisk undersøkelse av 

skråningen må utføres før man godkjenner 

forslag til løsning. Kommer i 

reguleringsplanbestemmelsene.  

Kommentar fra forslagstilleren: Se vedlagte 

GEOtekniske notat og rapport som viser at 

grunnen er stabil nok for planlagte tiltak. 

☐ Miljøulemper  

Forurensing, støv, støy og lukt 

  

☒ Forurensning i grunnen  

Eiendommens historikk og ev. behov 

for undersøkelse 

FS Generelt. 

Det vil være viktig å kartlegge tidligere 

aktivitet på eiendommen, og tilgrensende 

naboeiendommer. Se Miljødirektoratets 

Faktaark M-813 for oversikt over bransjer 

og stoffer hvor grunnforurensning kan 

oppstå. 

 

I henhold til forurensningsforskriften kap 2 

(Opprydding i forurenset grunn ved bygge- 

og gravearbeider), skal tiltakshaver vurdere 

om det er forurensning i grunnen der det skal 
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skje bygging og graving. Dersom det er, eller 

er mistanke om forurenset grunn, skal 

tiltakshaver undersøke grunnen. Hvis det er 

forurensning, skal tiltakshaver lage en 

tiltaksplan. Regelverket gjelder også for 

gravearbeid og terrenginngrep der man ikke 

har søknadsplikt iht. plan- og bygningsloven. 

 

Les mer på 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/

Forurensing/Forurensent-grunn-i-bygge-og-

gravesaker/  

Spesielt. I forhold til smeltet snø fra veien. 

Forurensningsmyndighetene krever søknad 

om oljeutskiller (tiltak- sluk med 

oljeavskiller). Vurdering, evt plassering og 

prosjektering av et slikt tiltak må foretas av 

fagkyndig.  

Grunnforurensningen må sjekkes, se sidene 

til miljødirektoratet om det er forurensning i 

nærheten. Må også sjekke hvor dypt det er til 

fast fjell, er det skifer i grunnen? Fare for 

radon?  

☒ Radon FS Må sjekkes ut videre 

☒ Skred FS Må sjekkes ut videre 

☐ Flom  Flomhøyder av avklart  

 

 

5.4 Barn og unge 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Skole  Ullerål skole 

☒ Barnehage  Ullerål barnehage 

☒ Barn og unges interesser FS Krav om lekeplass på området. En større 

lekeplass er i nærheten  

☒ Skolevei FS Sikre skoleveier. Kanskje krav om skilting til 

skole/barnehage. Planmyndighet kommer til å 

stille krav om helhetlig vurdering for 

trafikk(sikkerhet) i området og forslag til 

trygg skoleveg til Ullerålskole.  

☒ Lekeareal FS Må ha en lekeplass iht. kommuneplanens 

bestemmelser. 

Forslagstilleren må arbeide videre med 

lekeplass på tomten. 

Stor alminnelig lekeplass i nærheten av 

planområdet.  

 



9 

 

 

5.5 Teknisk infrastruktur 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Energiløsning FS Krav til løsning av energiforsyning ifølge 

TEK17 kapittel 14-4. 

☒ Bredbånd/fiber   

☒ Vann og avløp FS 

RK 

Det skisseres hvordan forslagstilleren ville 

legge om SP-ledning. Avløpsledningene 

ligger vanligvis på ca 2-2,20 m under bakken.    

Det må være mulig for en gravemaskin å 

komme til for vedlikehold, samt å kunne snu. 

Større dimensjon vil føre til at det må graves 

opp, ettersom rørene er stive. Dette kan føre 

til at bygget må reduseres i størrelse. 

Fundamentet til bygget må være så dypt at 

det ikke er noen fare ved gravearbeid i 

forbindelse med SP-ledning.  

Kommentar fra forslagstilleren: Flytting av 

trase SP ledning vil ivareta fremtidig 

vedlikehold. 

 

SP-ledning (SP – Spillvann) som krysser 

tomta, hvor skal denne legges? Magne Lohre 

kommenterte at det må opprettholdes 

mulighet å drive vedlikeholde/skifte denne 

ledningen (fremkommelighet). Mulighet for 

en utbyggingsavtale med kommunen, da RK 

skal ta over driften av ledningen etter at den 

er bygd. 

Dette må avklares tidlig da det kan påvirke 

utformingen av prosjektet.  

Jostein Nybråten har kommentert at: 

Følgende to løsninger kan benyttes på avløp i 

og med at det er pumpeledning for avløp som 

går på nedsiden. 

 

1. Trykkavløp. Bruk av vakuum 

toaletter og trykkledning ut på 

pumpeledning.  Kan legges grunt og med 

mindre dimensjon.  

2. Selvfallsledning ut på pumpeledning 

men da må det monteres tilbakeslagsventil på 

stikkledningen 

 

Vurdere plasseringen for kummer. 

 

Kommentar fra forslagstilleren:  

Det vil etableres avløp til eks kloakk i 
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bekkegata for 6 kjedede eneboliger og 

selvfallsledning til pumpeledning med 

tilbakeslagsventil for 2 stk 2 mannsboliger. 

 

 

☒ Overvannshåndtering FS Skal løses lokalt, på tomta - fordrøyning. 

Forskjell på takvann og vannet som renner 

inn på tomta fra veien. Det blir et krav om 

oljeutskiller (også garasjekjeller).  

Overflatevann skal renses før det slippes ut i 

elven. Overflatevann skal føres helt ut til 

elven (via rensing først) ved en rør, ikke som 

fritt fallende vannstrøm fra skråningen 

(forebyggende tiltak mot erosjon).  

Det må da vurderes hvordan overvannet skal 

renses. Lite aktuelt å bruke plenen som 

fordrøyning pga stabiliteten til skråningen. 

Planmyndighetene skal stille krav til 

plan/rapport for overvannshåndtering og 

miljø i planområdet.  

 

Kommentar fra forslagstilleren: Naturlig 

infiltrasjon og steinbed i området mot elv. 

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning FS Vurdert nedgravd. 

Renovasjonsløsningen – det planlegges å 

plassere søppeldunker i venstre hjørne mot 

Bekkegata, hvor beboere skal evt. Trille sine 

søppeldunker i de dager søppel hentes. 

 

Kommentar fra forslagstilleren:  

Man vil etablere felles avfallsplass ved 

Bekkegata. 

☒ Brannvann, tilgjengelighet for brann- 

og redningstjenesten 

FS 50 l/s - krav brannvann. Er det nok vann her, 

dette skal forslagstiller sjekke ut (hvor er 

brannkummer og hvor mye kapasitet de har).  

Se innspill fra Tollef. Og blant annet: 

«Elva er dessverre ikke godt nok som 

slokkevannsforsyning.  

Sjekk kommunekartet for tilgjengelighet til 

kummer. TEK17 §11-17 sier at avstanden til 

hovedangrepsvei skal være 25-50 meter. 

Sjekk ut dette også  

Anbefaler deg å ta kontakt med brannteknisk 

rådgiver tidlige slik at alle slike forhold blir 

ivaretatt.» 
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5.6 Samferdsel 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Veg/trafikk/adkomst FS Må ta hensyn til anleggsmaskiner/renovasjon, 

det skal være mulig å snu på eiendommen 

med tanke på VA vedlikehold.  

☒ Kollektivforbindelse  Nær avstand til Hønengata med 

kollektivforbindelse.  

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  Gå avstand til sentrum. Gang- og sykkelveg 

er langs Hønengata. Bekkegata, Wahlstrøms 

gate og Asbjørnsens gate har ikke gangveger, 

men fartsdumper. Fortau planlegges å 

etablere langs Asbjørnsens gate fra krysset 

Asbjørnsens gate x Ullerålsgate til Hønengata 

med forbindelse med evt. realisering av 

planen 410 Hønengata terrasse.  

☒ Parkering, herunder sykkelparkering FS Parkeringer planeres å etablere foran 

boenhetene og i garasjene.  

 

 

5.7 Aktivitet for alle 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Universell utforming FS Må bli tilrettelagt i størst mulig grad. 

Tilpasset rekkverk ved trapp i skråningen 

mot elven. Det skal legges rekkverk ned mot 

skråningen. 

 

☐ Friluftsliv   

☐ Sammenhengende gang- og 

sykkelnett 

  

 

 

5.8 Boligkvalitet 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Antall og type boliger  10 Boenheter. 

☒ Uteareal  Høy BYA stiller strenge krav om kvalitet på 

uteområdene.  

☒ Sol/skyggeanalyse  Kommunen stiller krav om illustrasjon for 

sol/skyggeforhold allerede til politisk 

oppstartsbehandling. Levert. 

☐ Annet   
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6. Planprogram og 

konsekvensutredning (KU) 

Forslagsstiller har et selvstendig ansvar 

for å vurdere om planinitiativet kan være 

omfattet av forskrift om KU. Krav om 

planprogram og KU kan også utløses 

senere i planprosessen ut fra endra 

forutsetninger/nye opplysninger. A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Planinitiativet utløser ikke krav om 

planprogram eller KU etter 

forskriften.  

 Nei 

☒ Planinitiativet utløser krav om 

planprogram og KU etter forskriften 

§ 6a eller b.  

 Nei. Virkingen av planen skal beskrives 

uansett. 

☐ Planinitiativet kan få vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn, 

og utløser dermed krav om 

planprogram etter pbl. § 4.1 og KU 

etter forskriften § 8a.  

Det kan også stilles krav om 

planprogram uten at det er krav om 

KU. 

  

 

 

7. Diverse avklaringer 

 
 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

Er det aktuelt med 

utbyggingsavtale for 

praktisk gjennomføring av 

planen? 

Kommunen krever 

utbyggingsavtale der det er 

aktuelt at kommunen skal 

overta anlegg/infrastruktur.  

 

☒ Ja, 

spesifiser: 

☐ Nei 

☐ Ikke 

avklart 

 

 Ved kommunal overtagelse av infrastruktur 

så vil man kreve utbyggingsavtale. Denne 

kan enten gå parallelt med 

reguleringsplanarbeidet eller startes etter at 

planen er vedtatt.  

Er det aktuelt med samtidig 

behandling av plan- og 

byggesak, jf. pbl. § 1-7? 

I så fall må rammesøknad 

leveres sammen med 

innlevering av planforslag.  

 

☐ Ja 

☒ Nei 

☐ Ikke 

avklart 

 

 Opprinnelig forslag var aktuelt å kjøre 

parallell saksbehandling jvf. §12-15 i PBL. 

Dette kan kreve noe mer av forslagstiller av 

dokumentasjon tidligere i prosessen. Dette 

kan bety at forslagstiller må investere mer på 

et tidlig tidspunkt med parallellbehandling. 

Kan være nyttig med tanke på at politikerne 

får et bedre visuelt inntrykk.  

Hvis forslagstiller tror det blir negative 

merknader fra naboer vil RK ikke anbefale at 

det kjøres parallellbehandling. Frister må 
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opprettholdes (6 ukers klagefrist ved 

parallellbehandling). Vanlig behandlingstid 

hos Byggesak er på 3 uker.   

 

Det nye skisseforslaget skal vi ha som 

ordinær planprosess.  

 

Forhåndskonferanser både med byggesak og 

utbygging (for utbyggingsavtale) anbefales å 

bestille allerede etter offentlig høring ved 

1.gangsbehandling.  

 

Planlegging og prosjektering 

av tekniske anlegg må 

utføres parallelt med 

planarbeidet. Dette for at 

planen skal kunne ta opp i 

seg løsninger for 

gjennomføring, f.eks. 

dimensjonering og 

plassering av kabler, rør og 

veier. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

FS Plassering og prosjektering 

(forprosjektering) av spillvannsledning kan 

bli førende for byggets utforming.    

Grunnkart bestilles via 

Infoland.  

Se link i kommunens 

kartløsning. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

FS  

Det er ikke godt nok 

kartgrunnlag i området. 

Forslagsstiller må sørge for 

at godt nok kartgrunnlag blir 

utarbeida  

Koter, eiendomsgrenser, 

bygg mv. 

☐ Ja 

☒ Nei 

 

 Kartgrunnlaget er godt nok, og det arbeides 

videre med det.  

 

8. Plantype 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Detaljregulering jf. pbl.§ 12-3  Privat detaljregulering  

☐ Områderegulering jf. pbl.§ 12-2    

☐ Ordinær endring av plan jf. pbl.§ 12-

14 første ledd 

  

☐ Mindre endring jf. pbl.§ 12-14 andre 

og tredje ledd.  

Det tas høyde for at det i prosessen 

kan vise seg at endringen må tas 

som en ordinær endring.   
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9. Medvirkning 

Enhver som fremmer et planforslag skal 

legge til rette for medvirkning, jf. pbl. § 

5-1. Kommunen oppfordrer til å 

tilrettelegge for medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av varsel 

om oppstart, samt i høringsperioder. 

Kommunen kan delta, men forslagsstiller 

er ansvarlig for gjennomføring. A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Det er enighet om at det bør 

gjennomføres følgende, spesifiser: 

FS 

RK 

Godt samarbeid mellom forslagstiller og 

kommunen er grunnleggende. 

Forslagstilleren har ansvar for å organisere 

infomøter med naboer (helst når det er 

konkrete forslag). Sol og skyggeforhold vil 

også være viktig for naboene.  

 

 

10. Anbefaling av oppstart 

Er det aktuelt å stoppe planinitiativet 

etter pbl. § 12-8? 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Oppstart av planarbeidet kan 

anbefales fordi: 

RK I tråd med kommuneplan og Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal 

planlegging. 

☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke 

anbefales fordi: 

  

☐ Usikkert om oppstart av 

planarbeidet kan anbefales.  

Sak om premissavklaring skal legges 

fram for politisk utvalg før evt. 

varsel om oppstart. 

  

 

 

11. Oppstart av planarbeid 

Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad 

og på kommunens nettside. Det skal sendes 

eget brev til grunneiere, festere og så vidt 

mulig andre rettighetshavere i 

planområdet, naboer til planområdet samt 

berørte offentlige organer og andre 

interesserte.  A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Saken bør legges fram for politisk 

utvalg før varsel om oppstart, 

spesifiser begrunnelse.  

RK Referat sak til HMA 

☒ Kommunen står for kunngjøring og 

varsel om oppstart 

 ABY varsler, vurderes så langt 

☐ Forslagsstiller varsler oppstart med   
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avisannonse og varselbrev. 

Adressatliste og sjekkliste fra 

kommunen skal brukes.  Kommunen 

varsler internt i kommunen og 

kunngjør på kommunens nettside. 

 

 

12. Planavgrensning 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Avgrensning av planområdet er 

gjennomgått og vurdert i forhold til 

omkringliggende planer, veier, 

tomter osv. 

RK 

FS 

Planprosessen skal vise om det blir behov for 

samregulering med naboeiendommer.  

☐ Avgrensning foreslås som vist i 

planinitiativet / forespørsel om 

oppstartsmøte fra forslagsstiller.  

  

☐ Avgrensning foreslås som vist i 

situasjonskart vedlagt referatet.   

  

 

 

13. Krav til planforslaget 

 

 

Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside med 

informasjon om prosess, tidsfrister og krav til 

planforslaget, samt plandialog og politisk 

møteplan.  

Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at 

krav til materiale og prosess beskrevet under 

Arealplaner → Reguleringsplaner → 

Planprosessen følges opp. Dersom materialet 

som mottas ikke er godt nok, blir både 

forslagsstiller og fagkyndig orientert om dette, 

bedt om å sende inn oppdatert materiale. 

Planbeskrivelsen oppdateres etter 1. 

gangsbehandling på lik linje med plankart og 

bestemmelser. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

 

 

14. Gebyrer 

 

 

Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens 

betalingsreglement, som ligger på kommunens 

nettside under Administrasjon → Betalingssatser. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

 

 

15. Framdriftsplan 
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Forslag til framdriftsplan ble gjennomgått og 

justert, følger vedlagt referatet.  

Dette for at alle skal kunne planlegge arbeid og 

sette av tid til dette.  

Se informasjon om tidsbruk på kommunens 

nettside. Ev. underveismøter mellom 

forslagsstiller og kommune legges inn i 

framdriftsplanen.  

☐ Ja 

☐ Nei 

Kommer i etterkant av møte.  

 

RK = Ringerike kommune.  

FS = forslagstilleren 

 

Arne Hellum fra møte av 12.03.18: Uteoppholdsplass må løses på en god måte (uteopphold, 

samleplass, lekeplass, utvendig møblering –for eksempel. bord, benker, grillplass). Skråningen 

må også tenkes over. Tilgang til strandsonen skal ikke sperres for allmenheten. I dette området 

er det lov til å anlegge enkle brygger (bryggeveileder). Enkel trapp ned til en brygge, med 

enkel håndlist. Bygningen er høyere enn en vanlig bygning (avstanden til naboen skal ikke 

være mindre enn halvparten av høyden til bygget). Krav om 2 uavhengige energikilder (strøm 

+ piper? Vann fra elva? Energibrønner?). Arealer under bakken teller som BRA hvis det ikke 

står i bestemmelsene at det ikke er å regne som bruksareal (sjekk forskriftet for fjernvarme om 

parkeringskjeller skal være oppvarmet). Viktig med kvalitet og gode løsninger, dette gjør det 

også lettere å få gjennomslag hos politikerne.  

Spørsmål fra Robin: I hvilken grad har vi lov til å bruke elvebredden? Arne mener at så lenge 

man ikke lager det privat (med skilt) så bør det være mulig. Avklar hvordan denne skråningen 

kan brukes. Viktig at det ikke gjøres store terrenginngrep/hugger mye skog.  

Ole Anders: Utslippstillatelsen må gå parallelt med planarbeidet/byggesak.  

Tar sikte på at planprosessen tar ca. 1 år fra oppstartsbehandling, hvis det ikke kommer noe 

uforutsigbart. Når har man lov til å legge ut leiligheten for salg? Lurt å vente til hvertfall 2. 

gangsbehandling forutsatt at plansak, byggesak og utbyggingsavtale behandles samtidig.  

Fullstendige plandokumenter må leveres til RK minimum 4 uker før politisk møte, se 

møtekalender Ringerike kommune eller fremdriftsplanen.  

 

Kommentarer fra forslagstilleren 08.08.18 – Prosjektet vil gi et løft for området og er i tråd 

med kommunens ønsker om fortetting, prosjektet vil være med å sette standard for fremtidig 

planlegging og tilgang til elvebredden – det vil etableres natursti og brygge ved elvebredden. 

Noe som vil føre til bedre tilgjengelighet for allmenheten til elva. 

 

Referent: Olena Alizi 

E-post: olena.alizi@ringerike.kommune.no 

 

 

 

 

Neste møte: etter avtale. 
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OPPDRAG

Bekkegata 17 AS ønsker å utvikle tomt i Hønefoss med leilighetsbygg. Arkimedum A S er engasjert for å foreta
geotekniske grunnundersøkelser og beregne bl.a. grunnens bæreevne og global stabilitet mot Rand selva.

GRUNNUNDERSØKELSER

Felt undersøkelser er planlagt gjennomført i uke 11/12 2018. Borepunkter er vist i fig 1 .

Pkt 1

• 6 stk Skovleborprøver

Pkt 2

• Totalsondering 15m
• 6 stk kovleborprøver
• V i n g e b o r p r ø v e r ( h v i s b l ø t l e i r e )

Pkt 3

• Totalsondering 15m
• 6 stk kovleborprøver
• V i n g e b o r p r ø v e r ( h v i s b l ø t l e i r e )

Grunnundersøkelsene vil gi svar på:

• Lagdeling og tykkelser
• Fraksjonsfordeling
• Vanninnhold
• Skjærstyrke i e v t leir e lag
• Telefarlighetsgruppe
• Grunnvannstand

Fra ferdige feltun dersøkelser tar det ca 1 - 1,5 uker før resultater fra geoteknisk lab foreligger.

S varene gir grunnlag for å b eregne bæreevne, graveskråninger og global stabilitet.
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FLOM

Flomkart for Hønefoss viser flomkote 69,8 for 200 - års flom i profil nr. 33 hvor Begnaelva og Randselva går
sammen. Se fig 2

Bekkegata 17 ligger ca 1,5 km oppstrøms i Randselva, og jeg antar at flomkoten her vil ligge ca 0,5m høyere. Det
skal i tillegg beregnes 30 cm sikkerhetsmargin.

Dimensjonerende flomkote ved Bekkegata 17 blir da:

K200 = 69,8 + 0,5 + 0,3 = 70,6

GLOBAL STABILITET

Tomten ligger nær Randselva, og det skal regnes oppdrift i gr unn masse r under kote 70,6 (K200)

Erfaringsmessig er det på Holtangen, Bekkegata og nordover mot Hov generelt elveavsetninger med silt , sand og
grus. Under dette er det marin leire.

Jeg har satt opp en grov modell for beregning av sikkerhetsfaktor mot utgli dning mot elva. Se fig 4

Følgende parametere er anslått :

• Materiale Løst lagret silt
• Friksjon Tan = 0,50
• Attraksjon a = 0 kPa
• Tyngde = 19 kN/m3

• Grunnvannstand Kote 70,6
• Terrenglast fra bygg 6 5 kPa ( b r u d d l a s t = 4 x 1 2 x 1 , 3 5 )

Beregninger viser at denne situasjonen gir en sikkerhetsfaktor mot utglidning F = 3, 0

Kravet er F 1,4

Hønefoss, 5. mars 2018

Lars P. Tronr ud
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Fig 1 Borekart
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Fig 2 Flomsonekart
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Fig 3 NVE Aktsomhetssoner for kvikkleireskred
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Fig 4 Beregningsmodell for global stabilitet
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Bekkegata 15 - 17 Gnr / Bnr 317 / 125 , 317 / 602 , 317 / 123

Arealoversikt :
Tomt totalt : 3067 m 2
Tomteareal regulert grøntareal : 824 m 2
Tomteareal regulert Boligformål : 2243 m 2

Bebyggelse : BYA = 933 m 2 = BYA 41 , 6 % BYA

BRA rekkehus :
Garasje : 40 m 2
BYA = 152 m 2

BRA type A Tomannsboliger :
Garasje : 49 m 2
BYA : 295 m 2

BRA type B Tomannsboliger :
Gaasje : 39 m 2
BRA : 285 m 2
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Tegnet Kontroll Rev . ID

Prosjektnr .

Prosjektnr .

Rev Nr Beskrivelse Dato Sign Kontr

Dato

Dato oppr .

Mål :

1 : 200
Tegningsnr .

A 20 - 1

Tegning

Plan U 2 . Etasje
Norsk Prosjekteringsmal 19
Adresse 0000 Sted

Gnr ./ Bnr ./ Festenr .

Gnr / Bnr / Festenr PowWow Arkitekter AS
Hausmannsgate 16 ,
0182 Oslo
Tlf .: 95222802 / 98880689
powwow @ powwow . no
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28 mars / sep - kl 0800 28 mars / sep - kl 0900 28 mars / sep - kl 1000

28 mars / sep - kl 1100 28 mars / sep - kl 1200 28 mars / sep - kl 1300
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28 mars / sep - kl 1400 28 mars / sep - kl 1500 28 mars / sep - kl 1600

28 mars / sep - kl 1700 28 mars / sep - kl 1800 28 mars / sep - kl 1900
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21 juni - kl 0700 21 juni - kl 0800 21 juni - kl 0900

21 juni - kl 1000 21 juni - kl 1100 21 juni - kl 1200
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21 juni - kl 1300 21 juni - kl 1400 21 juni - kl 1500

21 juni - kl 1600 21 juni - kl 1700 21 juni - kl 1800
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Framdriftsplan og saksbehandling, datert 28.06.2018 Bekkegata 15-17 
Tidsplan 
Tidsplanen forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle tilleggsutredninger, forlengelse av høringsfrister, innsigelser el.l.  
*Når forslagstilleren kan søke om rammetillatelsen (Innsending av byggesøknad) og starte bygging (anleggsstart) er ikke eksakt, men kun til orientering. Normalt vil man kunne søke mens en evt. klage på plansaken er til behandling, 
men noen vil velge å vente til klagen på plansaken er endelig behandling. En evt. protest med påfølgende klage i byggesaken vil kunne forsinke oppstart.  
 

Aktivitet Mars Apri
l 

M
ai 

Juni Juli August September Oktober November Desember  Januar 19 Februar 
19 

Mars 
19 

Apri
l 19 

Mai 
19 

Juni 
19 

Juli 19 August 
19 

September 
19 

Oktober 
19 

Oppstartsmøte 12.03.2018 12.03                    

Tilleggs kort oppstartsmøte 28.06.2018    28.06                 

Fristen for å levere dokumentasjon til kommunen   
 

     12.07               

Oppstart referat sak i HMA 10.september       10.septemb
er 

             

Varsling av oppstart og annonsering i avisen – Frist 
til innlevering til avisen - 11.09. kl.12.00 Frist til 
uttalelser 06.oktober.2018 (4ukers frist) for å 
komme med innspill.  

      Avis 
innleverings
frist 11.09. 
kl.12.00 

06.oktober             

12.10.18 –planavdelingen har oversendt alle 
uttalelsene til forslagstilleren  

       12.10.18             

Forslagstilleren utarbeider planforslag                      
Forslagstilleren leverer plandokumenter til 1.gangs 
behandling til kommunen 1.11.18 

        1.november            

Ferdig saksfremlegg fra saksbehandleren 15. 
november. 

        15.november             

HMA - 1. gangs behandling. Sikter mot 03.12.18          03.12.18           
Avise annonse – 08.12.18. Frist til innlevering til 
avisen – 04.12.18 

         Avis 
innleveringsfris
t 04.12.18 

          

Høring og offentlig ettersyn 6 uker (pluss 

feriebuffer) med fristen 25.01.2019 
          Høringsfrist 

25.01.2019 
         

Merknadsbehandling/ Bearbeiding av planforslag 
konsulent/kommune 

                    

Fristen for saksbehandleren for saksfremlegg er 
xxx 

             xxx       

HMA - 2. gangs behandling/sluttbehandling 
(forhåpentligvis). xxx 

              xxx      

Formannskapet - 2. gangs 
behandling/sluttbehandling. xxx 

               xxx     

Kommunestyret - 2.gangs behandling/vedtak av 
planen. xxx 

                xxx    

Eventuell klagebehandling. Frist for å komme med 
evt klage er 3 uker. 

                 xxx   

Innsending av byggesøknad (foreløpig) *                   september  
Anleggsstart (foreløpig)  *                    oktober 

 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/4922 17.08.2018 DS BYG 348/18 R/TEK/ANEWEB

 GNR 105/132 

  

Dispensasjon - riving av gammel hytte og oppføring av ny hytte Gnr/bnr 105/132 - 

Jaklefoss 

 

18/2215 01.08.2018 DS  323/18 R/TEK/NILILY GNR 146/11 

  

Tilbygg Gnr/bnr 146/11 

 

18/2836 03.08.2018 DS  325/18 R/TEK/N54 GNR 50/138 

Henning Dihle Strand  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/138 - Sverre F Halvorsensvei 9 

 

17/508 06.08.2018 DS  326/18 R/TEK/KRIGRO GNR 318/379 

Draupner Arkitektur & Plan  

Installering av heis Gnr/bnr 318/379 - Stabells gate 6 

 

18/2841 06.08.2018 DS  327/18 R/TEK/ANEWEB GNR 278/117 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 278/117 - Vestre Ådal 288 

 

18/2686 07.08.2018 DS  328/18 R/TEK/HALA GNR 297/113 

Torleif Roksvåg  

Uthus Gnr/bnr 297/113 - Pruppeliveien 34 

 

18/2303 07.08.2018 DS  329/18 R/TEK/ELILUN GNR 264/13 

  

Lagerbygg Gnr/bnr 264/13 - Solumveien 179 

 

18/2851 08.08.2018 DS  330/18 R/TEK/N03 GNR 19/2 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Søknad om arealoverføring fra gnr/bnr 19/2 til 19/17  

 

18/1477 08.08.2018 DS  331/18 R/TEK/ANEWEB GNR 317/216 

  

Bruksendring - Hovedombygging Gnr/bnr 317/216 - Parkgata 12 

 

18/2900 09.08.2018 DS  332/18 R/TEK/KRIGRO GNR 293/172 

Innhus AS  

Oppføring av hytte Gnr/bnr 293/172 - Killingtjern tomt 105 

 

18/1735 09.08.2018 DS  333/18 R/TEK/ELIPAU GNR 86/792 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 86/792 - Lageshallveien 22 

 

18/2249 13.08.2018 DS  334/18 R/TEK/HALA GNR 86/373 

  

Bygging av ny Ullerål skole Gnr/bnr 86/373 - Hovsmarkveien 7 

 

18/2628 13.08.2018 DS  335/18 R/TEK/ELILUN GNR 51/35 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 51/35 - Follummoveien 84 

 

18/2939 14.08.2018 DS  336/18 R/TEK/KRIGRO GNR 254/18 

Jostein Høyvik  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 254/18 - Skjærdalen 69 

 

18/2957 15.08.2018 DS  337/18 R/TEK/HALA GNR 38/209 

  

Utvidelse av parkering Gnr/bnr 38/209 - Hvervenmoveien 49 

 

18/2913 15.08.2018 DS  338/18 R/TEK/INGPRE GNR 176/6 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 176/6 

 

18/2997 15.08.2018 DS  339/18 R/TEK/ELILUN GNR 104/314 

Ulrich Unhjem Baskerud  

Garasje Gnr/bnr 103/314 - Andersløkkeveien 18 

 

18/339 16.08.2018 DS  341/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/62 

  

Fasadeendring og bruksendring Gnr/bnr 318/62 - Storgata 2 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/885 16.08.2018 DS  342/18 R/TEK/NILILY GNR 3/9 

  

Testanlegg Gnr/bnr 3/9 med flere 

 

18/2974 16.08.2018 DS  343/18 R/TEK/N54 GNR 22/11 

  

Bruksendring og tilbygg Gnr/bnr 22/11 - Pålsrudveien 34 

 

18/1897 16.08.2018 DS  344/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/515 

  

Midlertidig byggverk med kunstnerisk uttrykk Gnr/bnr 318/515 - Storgata 22 

 

18/2209 17.08.2018 DS  345/18 R/TEK/INGRIS GNR 259/18 

  

Spørsmål angående utslipp- og byggetillatelse Gnr/bnr 259/18 - Tufteveien 35 

 

18/2586 17.08.2018 DS  347/18 R/TEK/KARGRA GNR 46/8 

Terje Joakim Bråthen  

Bruksendring Gnr/bnr 46/8 - Tolpinrudveien 25 

 

18/2923 17.08.2018 DS  349/18 R/TEK/HALA GNR 86/436 

  

Trapper og baldakin Gnr/bnr 86/436 - Dronning Ragnhilds vei 7D 

 

18/2783 17.08.2018 DS  350/18 R/TEK/KARSPI GNR 123/9 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 123/9 - Hadelandsveien 726 

 

18/1969 21.08.2018 DS  352/18 R/TEK/HALA GNR 44/40 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 44/40 og 44/41 - Arnegårdsveien 23 og 25 

 

18/2628 22.08.2018 DS  353/18 R/TEK/ELILUN GNR 51/35 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 51/35 - Follummoveien 84 

 

18/1683 22.08.2018 DS  354/18 R/TEK/KARGRA GNR 295/41 

Ivar Anders Eide  

Tilbygg og fasadeendring Gnr/bnr 295/41 - Malotjernveien 87 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/2881 22.08.2018 DS  355/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/452 

Tronrud Eiendom AS  

Oppføring av midlertidig lagerhall Gnr/bnr 318/452 - Arnemannsveien 7 

 

18/926 23.08.2018 DS  356/18 R/TEK/KARGRA GNR 284/116 

Stig Thon  

Dispensasjon Gnr/bnr 284/116 - Liaveien 16 

 

18/2856 23.08.2018 DS  357/18 R/TEK/BOLA M70 &58 

  

Varsel om branntilsyn, Venåsen a/s, varsel om enkeltvedtak  

 

18/1597 27.08.2018 DS  358/18 R/TEK/OYSHAU M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Plantasjen Hønefoss 

 

18/1591 27.08.2018 DS  359/18 R/TEK/BOLA M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Europris Butikkdrift AS, Avdeling Hønefoss 

 

18/1296 27.08.2018 DS  360/18 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri Spar Sundvollen/Schjong dagligvare 

AS 

 

18/1295 27.08.2018 DS  361/18 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri Bjerkeli handel AS / 7-eleven 

dalsbråten 

 

18/1716 27.08.2018 DS  362/18 R/TEK/TOPP M78 

  

Tillatelse til handel av pyroteknisk vare Kiwi Sokna 

 

18/1718 27.08.2018 DS  363/18 R/TEK/TOPP M78 

  

Tillatelse til handel av pyroteknisk vare Kremmertorvet Sport og fritid as 

 

18/3033 27.08.2018 DS  364/18 R/TEK/KARSPI GNR 297/124 

  

Utslippsillatelse Gnr/bnr 297/124 - Tossevikseter tomt 128 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/3007 28.08.2018 DS  365/18 R/TEK/ELILUN GNR 118/1 

Eirik Ruud Glørud  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 118/1 - Amundrudveien 69 

 

18/3008 29.08.2018 DS  366/18 R/TEK/BERLE GNR 285/11 

Odd Arne Lillevik  

Bygging av uthus Gnr/bnr 285/11 

 

18/3047 29.08.2018 DS  367/18 R/TEK/BERLE GNR 102/65 

  

Garasje Gnr/bnr 102/65 - Borgergata 20 

 

18/3190 30.08.2018 DS  368/18 R/TEK/NILILY GNR 37/126 

Harald Gandrud  

Påbygg av garasje til redskapsbod og vedskjul Gnr/bnr 37/126 - Arnegårdsveien 45 

 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 10.09.2018 00:00:00-10.09.2018 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

18/784-7 23.08.2018 R/TEK/OLEALI PLN 442 

29361/18 Parter 

Ferdigstilt referat fra oppstartsmøte 442 detaljregulering - Bekkegata 15-17 

Gnr/bnr 317/125, 317/123, 317/602 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 
 

 

 

Møtereferat  
 

SAK/TEMA:  

Ferdigstilt referat fra oppstartsmøte 442 detaljregulering - Bekkegata 15-17 Gnr/bnr 

317/125, 317/123, 317/602. 

 

STED:  Fossveien 9, Hønefoss  

 

TID:   28.06.18, kl. 12.00 

 

Orientering til de folkevalgte: 

Saken vurderes som kurant – i tråd med kommuneplan og uten særskilte 

problemstillinger. Derfor varsles den som en referatsak. Administrativ avgjørelse om 

dette er gjort etter delegeringsreglementet i Ringerike kommune.  

HMA har mulighet for å ta saken opp til behandling og komme med innspill dersom de 

ønsker det. 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

18/784-7 29361/18 PLN 442 22.08.2018 

 

Referat sendes til:  

Rolle Navn Til 

stede 

Forslagsstiller og Grunneier RingBolig Utvikling AS ☒ 

Fagkyndig Per Olav Nordeng Per.olav@ringbolig.no  ☐ 

Fagkyndig Nikolaj Zamecznic nikolaj@powwow.no ☒ 

Grunneier (Ole J.Holt selger sin tomt – 

Bekkegate 15 til Robin Junge) 

Robin Junge robin@dokumentpartner.no ☒ 

RK, Areal- og byplan, saksbehandler Olena Alizi ☒ 

RK, Areal- og byplan, medhjelper Hanne Christine Wilhelmsen ☒ 

RK, Areal- og byplan, avdelingsleder  Knut Kjennerud ☒ 

RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim ☒ 

RK, Byggesakskontoret Arne Hellum ☐ 

RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen ☐ 

RK, Miljøretta helsevern Unni Suther ☐ 
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RK, Miljøvern  Lisa Helgesson ☐ 

RK, Teknisk forvaltning, Eiendom Per Christian Frøislie ☐ 

RK, Utbygging Jostein Nybråten ☒ 

RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten ☐ 

RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud ☐ 

RK, Forurensningsmyndigheten  Ole Andres Moskaug ☒ 

RK, Oppmålingskontoret Trond Olav Vassdal (Elin Green) ☐ 

RK, Teknisk forvaltning, Enhetsleder Cornelius Cliteur ☐ 

RK, Rådet for funksjonshemmede Harald Mælingen ☐ 

RK, Byggesakskontoret Hans Otto Larsson ☒ 

RK, VAR forvaltning Magne Lohre ☒ 

RK, Rådgiver VAR forvaltning Simona Brazauskaite ☒ 

RK = Ringerike kommune.  

FS = forslagstilleren  

E-post til ansatte i Ringerike kommune: fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 

 

 

1. Oversendelse av dokumentasjon 

 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

Mottatt fra forslagsstiller/fagkyndig før møtet 

☒ Planinitiativ og forespørsel om 

oppstartsmøte 

FS Saken faller inn ny Forskrift om behandling 

av private forslag til detaljregulering etter 

PBL (mye av arbeidet vil være tidlig i 

planprosessen, oppstartsfasen). 

☒ Kart med forslag til planavgrensning FS Illustrasjon mottatt. Sosi sendes snart. 

☒ Annet, spesifiser FS Geoteknisk vurdering av tiltak for 

Bekkegata 17. 

Oversendes i etterkant av møtet:  

☐ Adresseliste for oppstartsvarsling RK Innsendes etter oppstartsmøte ved behov 

☐ Forslag til plannavn og planID RK Innsendt før oppstartsmøte. PlanID 442, 

plannavn Bekkegata 15-17 

☐ Sosi-fil med avgrensning mot 

tilgrensende planer 

RK Innsendes etter oppstartsmøte 

☒ Sosi-fil med forslag til 

planavgrensning 

FS Innsendes etter oppstartsmøte 

☒ Forslag til framdriftsplan RK Legges ved etter oppstartsmøte  

☐ Annet, spesifiser   

 

 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Planområdets beliggenhet  Nærhet til sentrum. Fortetning.  
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☒ Gnr./ bnr.  317/125, 317/123, 317/602 

☒ Planområdets størrelse  Tomt totalt: 3067m2 

Tomteareal regulert grøntareal: 824m2 

Tomteareal regulert Boligformål: 2243m2 

☒ Dagens innhold og bruk  Enebolig i Bekkegata 17, trenger betydelig 

oppgradering. Bekkegata 15 er ikke vurdert 

enda, men planen forutsetter rivning av 

eksisterende bebyggelse.   

☒ Historikk   Bekkegata 17. Tidligere søkt om en 

fradeling av tomt på eiendommen – ikke 

kjørt ferdig. Har vært ombygging av huset 

som står der i dag.  

Bekkegata 15. Har nylig fradelt i to 

eiendommer - 317/602, 317/123. 

Fradelingsdokumentene vedlegges ved 

kunngjøring for oppstått av planarbeid.  

☒ Planinitiativet  Opprinnelig plan leilighetsbygg med 12 

leiligheter og parkeringskjeller i Bekkegata 

17 – BRA 960m2 - BYA 47,2%, men har 

fått tilgang til naboeiendom og ønsker å 

endre strukturen på prosjektet. 

 

Mønehøyde på nabobygget opplyses til å 

ligge på kote 83,64.  

 

Begrensningen på tomta: elva (friarealet 

som ikke kan benyttes) og veien. Veien 

ligger på ca kote 76, kanten av tomta ligger 

på ca kote 72 og elva på ca kote 66. 

 

Flomkotehøyde er sjekket ut med NVE er 

OK 

 

Kommentarene for ledninger gjelder også 

for nytt skisseforslag.  

 

Forslag til plan/skisseprosjekt som ble 

utarbeidet etter innspillene fra møte av 

12.03.18. 

 

10 boenheter. 2 etasjer + en møne.  

Rekkehus mot Bekkegata – 6 boenheter 

med 3 biloppstillingsplasser – hvor 2 er i 

garasjen (nesten 7m brede i garasjen) og 1 

foran garasjen. Småutehager mot 

Bekkegata og muligheten ved 

biloppstillingsplass på baksiden. Vurderes 

tilrettelegge uteparkeringer i standart som 



4 

 

handikapsparkeringer. Vurderes å ha de i 

permeable flater.   

2 tomannsboliger mot elven – med samme 

løsning for parkering. Småutehager mot 

elven og muligheten ved biloppstillingsplass 

på baksiden. 

Lekeplass og felles arealer planlegges 

mellom tomannsboligene – må skjermes fra 

adkomster.  

Oppsummering fra forslagstilleren: Nytt 

forslag er 10 enheter totalt på 

eiendommene Bekkegata 15 og 17 fordelt 

på 6 kjedede eneboliger beliggenhet mot 

gata og 2 stk. 2 manns boliger med 

beliggenhet mot elveskråning med felles 

innkjøring for alle enheter og parkering 

mellom boliger. 

Planlegges sti og oppgradering av skråning 

som blir alminnelig tilgengelig, men som 

skal vedlikeholdes av beboere i rekkehus og 

de to tomannsboligene.   

Kommentar fra forslagstilleren: Det 

etableres natursti, rekreasjonsarealer og 

tilgang til elv, «Hønnsand» leke og 

badeplass, friområde, vurderes felles 

brygge/ grillplass. 

Planinitiativet går fra to innkjørsler til 

planområdet som er opprinnelig i dag til 

bare en.  

Renovasjonsløsning blir felles ved 

Bekkegata  – det planlegges å plassere 

søppeldunker i venstre hjørne mot 

Bekkegata, hvor beboere skal evt. Trille 

sine søppeldunker i de dager søppel hentes. 

Det vurderes å ha nedgravde løsninger som 

alternativ. (ta kontakt med HRA). 

Snøopplagring – forslagstilleren kommer 

tilbake med forslag til løsningen. Areal inn 

mot nabotomta kan benyttes – 3 m.   

Det blir mulighet til å installere/montere 

trappeheis i boenhetene hvis ønskelig.   

 

 

 

3. Planstatus, planer i området 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Kommuneplanens arealformål  I tråd med kommuneplan, 

sentrumsfortetning. 
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☐ Kommuneplanens aktuelle 

bestemmelser 

  

☐ Planområdet er uregulert   

☒ Planområdet er regulert i 

reguleringsplan 

 Hønefoss 7, gammel plan overstyres av 

bestemmelsene i kommuneplan.  

☐ Tilgrensende reguleringsplaner   

☒ Det pågår per i dag ikke planarbeid i 

området som kommunen kjenner til 

 Ingen kjente tilgrensende planer 

☒ Det pågår følgende planarbeid i 

området (plannavn og formål) 

 410 Hønengata 59 

☒ Planinitiativet er i tråd med gjeldene 

overordna planer 

  

☐ Planinitiativet er i strid med gjeldende 

overordna planer på følgende punkt 

  

☒ Annet, spesifiser  Forslagstiller har tatt høyde for friområder. 

 

 

 

4. Rammer og føringer planarbeidet må 

forholde seg til: 

Ikke uttømmende liste.  A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Nasjonale og regionale rammer og 

føringer 

 Fortetning i byer og tettsteder rundt 

knutepunkter.  

☒ Kommuneplanens samfunnsdel  Politikerne ønsker 40 000 innbyggere innen 

år 2030, viktig med fortetning. 

☒ Folkehelsemeldingen  Ønskelig med Gang og Sykkel(GS)-sti. 

Grunnlaget her er så lite at det ses ikke på 

som hensiktsmessig å stille krav om GS, i så 

fall i samarbeid med RK eller/og med andre 

forslagstillere.  

☒ Energi- og klimaplan  Er under revidering (nå/snart). 

☒ Konsesjonsområde for fjernvarme 

Faller prosjektet inn under 

tilknytningsplikten? 

 Boligen er under 1000m2, og vil ikke være 

pliktig tilkobling. RK oppfordrer til å tenke 

alternative grønne energiløsninger.  

☒ Grønn plakat  Eilif: har en uttalelse, dette har blitt 

oversendt til forslagstiller. Det som i dag er 

regulert som LNF og friområde blir ikke 

berørt av prosjektet. Mtp. avrenning til elv 

må vegetasjonen holdes intakt.  

☒ Kommunedelplan for gående og 

syklende 

 GS- sti i Hønengata, er det mulig å koble seg 

på denne? 

☐ Annet, spesifiser:    

 

 

 

5. Aktuelle tema for utredning i planarbeidet 
Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av mottatt planinitiativ og forespørsel om 

oppstartsmøte,  



6 

 

samt under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante, og kan f.eks. komme fram ved varsel om 

oppstart.  

Konsekvenser skal vurderes både for eget planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  

 

5.1 Utvikling av by og lokalsamfunn 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Rett lokalisering  

ABC-modellen skal brukes for 

handel/næring/industri, se nettsiden 

  

☐ Konsekvenser for sentrum   

☒ Estetikk  

Utforming, gatebilde, volum, høyder, 

mm. 

 Ny bebyggelse passer godt inn i gatebildet. 

Foreslås rekkehus med 6 boenheter og 3 

biloppstillingsplasser per boenhet – 2 i 

garasjen og en foran garasjen.  

Og to tomannsboliger – 4 boenheter med 

same forslag fr biloppstillingsplasser.   

Passer fint i gatebildet.  

Omtrent like høyt som nabobebyggelse, men 

takform er noe annerledes – pulttak.  

☐ Møteplasser og byrom   

☒ Konsekvenser for naboer  Mønehøyden på boenhetene som foreslås er 

ca. samme høyede som nabohusene. Likevel 

det blir det en høyere utnyttelsesgrad av 

tomtene enn per i dag. Det regnes ikke at 

naboene kan få negative konsekvenser av 

planforslaget.   

Kommentar fra forslagstilleren: Tiltaket vil 

ikke få konsekvenser for naboer og vil passe 

godt inn i bekkegata, men med større og 

bedre utnyttelse av sentrumsnære arealer – 

vil føre til noe økt trafikk. 

 

 

5.2 Landskap, natur og kulturmiljø 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

 

Kommunen ba forslagstilleren å lage 

Sol/skygge analyse for boligen (baser på 

grov skisse) til oppstartsfasen. Vi må kunne 

legge tydelig frem hvordan bygget vil påvirke 

naboer. Dette er levert. 

☒ Naturmangfold, herunder vurdering 

etter naturmangfoldloven §§ 8-12 

 

Skråningen. 

Vegetasjon i skråning blir ivaretatt og 

forbedret. 

☐ Landbruk, jord og skog   

☒ Strandsone, vann og vassdrag 

 

Fellesareal vil kun få mindre inngrep og 

skal sikres at det er allment tilgjengelig. 
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☒ Grønnstruktur Eksisterende, bevare, 

fjerne, tilpasse, etablere ny 

 

Uttalelsen til oppstartsmøte fra Eiliv 

Kornkveen. 

«Med henvisning til oppstartsmøte den 12. 

mars vedr Bekkegata 17 ser ikke 

landbrukskontoret behov for å delta på møte. 

Det forutsetter at det som i dag er regulert til 

friområde og LNF ikke blir berørt av 

utbyggingen. 

 

Vi er opptatt av at vannstrengen ikke 

berøres, at kantsonen holdes intakt for flora 

og fauna som har sitt levested langs elva, 

samt som buffer for avrenning til vassdraget. 

Det betyr at vegetasjon må holdes intakt i 

denne sonen.» 

Same uttalelse til møte av 28.06.18  

☒ Kulturminner og kulturmiljø  Ingen foreløpige kjente kulturminner 

☐ Masseforvaltning.  

Behov for å beregne massebalanse/  

plan for massehåndtering?  

 

 

 

5.3 Miljø og samfunnssikkerhet 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse  

Skal alltid utarbeides 

FS Vurderingen som gjøres nå og i det videre 

planarbeidet danner grunnlaget for ROS 

Stabilitet og geoteknisk undersøkelse av 

skråningen må utføres før man godkjenner 

forslag til løsning. Kommer i 

reguleringsplanbestemmelsene.  

Kommentar fra forslagstilleren: Se vedlagte 

GEOtekniske notat og rapport som viser at 

grunnen er stabil nok for planlagte tiltak. 

☐ Miljøulemper  

Forurensing, støv, støy og lukt 

  

☒ Forurensning i grunnen  

Eiendommens historikk og ev. behov 

for undersøkelse 

FS Generelt. 

Det vil være viktig å kartlegge tidligere 

aktivitet på eiendommen, og tilgrensende 

naboeiendommer. Se Miljødirektoratets 

Faktaark M-813 for oversikt over bransjer 

og stoffer hvor grunnforurensning kan 

oppstå. 

 

I henhold til forurensningsforskriften kap 2 

(Opprydding i forurenset grunn ved bygge- 

og gravearbeider), skal tiltakshaver vurdere 

om det er forurensning i grunnen der det skal 
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skje bygging og graving. Dersom det er, eller 

er mistanke om forurenset grunn, skal 

tiltakshaver undersøke grunnen. Hvis det er 

forurensning, skal tiltakshaver lage en 

tiltaksplan. Regelverket gjelder også for 

gravearbeid og terrenginngrep der man ikke 

har søknadsplikt iht. plan- og bygningsloven. 

 

Les mer på 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/

Forurensing/Forurensent-grunn-i-bygge-og-

gravesaker/  

Spesielt. I forhold til smeltet snø fra veien. 

Forurensningsmyndighetene krever søknad 

om oljeutskiller (tiltak- sluk med 

oljeavskiller). Vurdering, evt plassering og 

prosjektering av et slikt tiltak må foretas av 

fagkyndig.  

Grunnforurensningen må sjekkes, se sidene 

til miljødirektoratet om det er forurensning i 

nærheten. Må også sjekke hvor dypt det er til 

fast fjell, er det skifer i grunnen? Fare for 

radon?  

☒ Radon FS Må sjekkes ut videre 

☒ Skred FS Må sjekkes ut videre 

☐ Flom  Flomhøyder av avklart  

 

 

5.4 Barn og unge 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Skole  Ullerål skole 

☒ Barnehage  Ullerål barnehage 

☒ Barn og unges interesser FS Krav om lekeplass på området. En større 

lekeplass er i nærheten  

☒ Skolevei FS Sikre skoleveier. Kanskje krav om skilting til 

skole/barnehage. Planmyndighet kommer til å 

stille krav om helhetlig vurdering for 

trafikk(sikkerhet) i området og forslag til 

trygg skoleveg til Ullerålskole.  

☒ Lekeareal FS Må ha en lekeplass iht. kommuneplanens 

bestemmelser. 

Forslagstilleren må arbeide videre med 

lekeplass på tomten. 

Stor alminnelig lekeplass i nærheten av 

planområdet.  
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5.5 Teknisk infrastruktur 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Energiløsning FS Krav til løsning av energiforsyning ifølge 

TEK17 kapittel 14-4. 

☒ Bredbånd/fiber   

☒ Vann og avløp FS 

RK 

Det skisseres hvordan forslagstilleren ville 

legge om SP-ledning. Avløpsledningene 

ligger vanligvis på ca 2-2,20 m under bakken.    

Det må være mulig for en gravemaskin å 

komme til for vedlikehold, samt å kunne snu. 

Større dimensjon vil føre til at det må graves 

opp, ettersom rørene er stive. Dette kan føre 

til at bygget må reduseres i størrelse. 

Fundamentet til bygget må være så dypt at 

det ikke er noen fare ved gravearbeid i 

forbindelse med SP-ledning.  

Kommentar fra forslagstilleren: Flytting av 

trase SP ledning vil ivareta fremtidig 

vedlikehold. 

 

SP-ledning (SP – Spillvann) som krysser 

tomta, hvor skal denne legges? Magne Lohre 

kommenterte at det må opprettholdes 

mulighet å drive vedlikeholde/skifte denne 

ledningen (fremkommelighet). Mulighet for 

en utbyggingsavtale med kommunen, da RK 

skal ta over driften av ledningen etter at den 

er bygd. 

Dette må avklares tidlig da det kan påvirke 

utformingen av prosjektet.  

Jostein Nybråten har kommentert at: 

Følgende to løsninger kan benyttes på avløp i 

og med at det er pumpeledning for avløp som 

går på nedsiden. 

 

1. Trykkavløp. Bruk av vakuum 

toaletter og trykkledning ut på 

pumpeledning.  Kan legges grunt og med 

mindre dimensjon.  

2. Selvfallsledning ut på pumpeledning 

men da må det monteres tilbakeslagsventil på 

stikkledningen 

 

Vurdere plasseringen for kummer. 

 

Kommentar fra forslagstilleren:  

Det vil etableres avløp til eks kloakk i 
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bekkegata for 6 kjedede eneboliger og 

selvfallsledning til pumpeledning med 

tilbakeslagsventil for 2 stk 2 mannsboliger. 

 

 

☒ Overvannshåndtering FS Skal løses lokalt, på tomta - fordrøyning. 

Forskjell på takvann og vannet som renner 

inn på tomta fra veien. Det blir et krav om 

oljeutskiller (også garasjekjeller).  

Overflatevann skal renses før det slippes ut i 

elven. Overflatevann skal føres helt ut til 

elven (via rensing først) ved en rør, ikke som 

fritt fallende vannstrøm fra skråningen 

(forebyggende tiltak mot erosjon).  

Det må da vurderes hvordan overvannet skal 

renses. Lite aktuelt å bruke plenen som 

fordrøyning pga stabiliteten til skråningen. 

Planmyndighetene skal stille krav til 

plan/rapport for overvannshåndtering og 

miljø i planområdet.  

 

Kommentar fra forslagstilleren: Naturlig 

infiltrasjon og steinbed i området mot elv. 

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning FS Vurdert nedgravd. 

Renovasjonsløsningen – det planlegges å 

plassere søppeldunker i venstre hjørne mot 

Bekkegata, hvor beboere skal evt. Trille sine 

søppeldunker i de dager søppel hentes. 

 

Kommentar fra forslagstilleren:  

Man vil etablere felles avfallsplass ved 

Bekkegata. 

☒ Brannvann, tilgjengelighet for brann- 

og redningstjenesten 

FS 50 l/s - krav brannvann. Er det nok vann her, 

dette skal forslagstiller sjekke ut (hvor er 

brannkummer og hvor mye kapasitet de har).  

Se innspill fra Tollef. Og blant annet: 

«Elva er dessverre ikke godt nok som 

slokkevannsforsyning.  

Sjekk kommunekartet for tilgjengelighet til 

kummer. TEK17 §11-17 sier at avstanden til 

hovedangrepsvei skal være 25-50 meter. 

Sjekk ut dette også  

Anbefaler deg å ta kontakt med brannteknisk 

rådgiver tidlige slik at alle slike forhold blir 

ivaretatt.» 
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5.6 Samferdsel 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Veg/trafikk/adkomst FS Må ta hensyn til anleggsmaskiner/renovasjon, 

det skal være mulig å snu på eiendommen 

med tanke på VA vedlikehold.  

☒ Kollektivforbindelse  Nær avstand til Hønengata med 

kollektivforbindelse.  

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  Gå avstand til sentrum. Gang- og sykkelveg 

er langs Hønengata. Bekkegata, Wahlstrøms 

gate og Asbjørnsens gate har ikke gangveger, 

men fartsdumper. Fortau planlegges å 

etablere langs Asbjørnsens gate fra krysset 

Asbjørnsens gate x Ullerålsgate til Hønengata 

med forbindelse med evt. realisering av 

planen 410 Hønengata terrasse.  

☒ Parkering, herunder sykkelparkering FS Parkeringer planeres å etablere foran 

boenhetene og i garasjene.  

 

 

5.7 Aktivitet for alle 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Universell utforming FS Må bli tilrettelagt i størst mulig grad. 

Tilpasset rekkverk ved trapp i skråningen 

mot elven. Det skal legges rekkverk ned mot 

skråningen. 

 

☐ Friluftsliv   

☐ Sammenhengende gang- og 

sykkelnett 

  

 

 

5.8 Boligkvalitet 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Antall og type boliger  10 Boenheter. 

☒ Uteareal  Høy BYA stiller strenge krav om kvalitet på 

uteområdene.  

☒ Sol/skyggeanalyse  Kommunen stiller krav om illustrasjon for 

sol/skyggeforhold allerede til politisk 

oppstartsbehandling. Levert. 

☐ Annet   
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6. Planprogram og 

konsekvensutredning (KU) 

Forslagsstiller har et selvstendig ansvar 

for å vurdere om planinitiativet kan være 

omfattet av forskrift om KU. Krav om 

planprogram og KU kan også utløses 

senere i planprosessen ut fra endra 

forutsetninger/nye opplysninger. A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Planinitiativet utløser ikke krav om 

planprogram eller KU etter 

forskriften.  

 Nei 

☒ Planinitiativet utløser krav om 

planprogram og KU etter forskriften 

§ 6a eller b.  

 Nei. Virkingen av planen skal beskrives 

uansett. 

☐ Planinitiativet kan få vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn, 

og utløser dermed krav om 

planprogram etter pbl. § 4.1 og KU 

etter forskriften § 8a.  

Det kan også stilles krav om 

planprogram uten at det er krav om 

KU. 

  

 

 

7. Diverse avklaringer 

 
 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

Er det aktuelt med 

utbyggingsavtale for 

praktisk gjennomføring av 

planen? 

Kommunen krever 

utbyggingsavtale der det er 

aktuelt at kommunen skal 

overta anlegg/infrastruktur.  

 

☒ Ja, 

spesifiser: 

☐ Nei 

☐ Ikke 

avklart 

 

 Ved kommunal overtagelse av infrastruktur 

så vil man kreve utbyggingsavtale. Denne 

kan enten gå parallelt med 

reguleringsplanarbeidet eller startes etter at 

planen er vedtatt.  

Er det aktuelt med samtidig 

behandling av plan- og 

byggesak, jf. pbl. § 1-7? 

I så fall må rammesøknad 

leveres sammen med 

innlevering av planforslag.  

 

☐ Ja 

☒ Nei 

☐ Ikke 

avklart 

 

 Opprinnelig forslag var aktuelt å kjøre 

parallell saksbehandling jvf. §12-15 i PBL. 

Dette kan kreve noe mer av forslagstiller av 

dokumentasjon tidligere i prosessen. Dette 

kan bety at forslagstiller må investere mer på 

et tidlig tidspunkt med parallellbehandling. 

Kan være nyttig med tanke på at politikerne 

får et bedre visuelt inntrykk.  

Hvis forslagstiller tror det blir negative 

merknader fra naboer vil RK ikke anbefale at 

det kjøres parallellbehandling. Frister må 
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opprettholdes (6 ukers klagefrist ved 

parallellbehandling). Vanlig behandlingstid 

hos Byggesak er på 3 uker.   

 

Det nye skisseforslaget skal vi ha som 

ordinær planprosess.  

 

Forhåndskonferanser både med byggesak og 

utbygging (for utbyggingsavtale) anbefales å 

bestille allerede etter offentlig høring ved 

1.gangsbehandling.  

 

Planlegging og prosjektering 

av tekniske anlegg må 

utføres parallelt med 

planarbeidet. Dette for at 

planen skal kunne ta opp i 

seg løsninger for 

gjennomføring, f.eks. 

dimensjonering og 

plassering av kabler, rør og 

veier. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

FS Plassering og prosjektering 

(forprosjektering) av spillvannsledning kan 

bli førende for byggets utforming.    

Grunnkart bestilles via 

Infoland.  

Se link i kommunens 

kartløsning. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

FS  

Det er ikke godt nok 

kartgrunnlag i området. 

Forslagsstiller må sørge for 

at godt nok kartgrunnlag blir 

utarbeida  

Koter, eiendomsgrenser, 

bygg mv. 

☐ Ja 

☒ Nei 

 

 Kartgrunnlaget er godt nok, og det arbeides 

videre med det.  

 

8. Plantype 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Detaljregulering jf. pbl.§ 12-3  Privat detaljregulering  

☐ Områderegulering jf. pbl.§ 12-2    

☐ Ordinær endring av plan jf. pbl.§ 12-

14 første ledd 

  

☐ Mindre endring jf. pbl.§ 12-14 andre 

og tredje ledd.  

Det tas høyde for at det i prosessen 

kan vise seg at endringen må tas 

som en ordinær endring.   
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9. Medvirkning 

Enhver som fremmer et planforslag skal 

legge til rette for medvirkning, jf. pbl. § 

5-1. Kommunen oppfordrer til å 

tilrettelegge for medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av varsel 

om oppstart, samt i høringsperioder. 

Kommunen kan delta, men forslagsstiller 

er ansvarlig for gjennomføring. A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Det er enighet om at det bør 

gjennomføres følgende, spesifiser: 

FS 

RK 

Godt samarbeid mellom forslagstiller og 

kommunen er grunnleggende. 

Forslagstilleren har ansvar for å organisere 

infomøter med naboer (helst når det er 

konkrete forslag). Sol og skyggeforhold vil 

også være viktig for naboene.  

 

 

10. Anbefaling av oppstart 

Er det aktuelt å stoppe planinitiativet 

etter pbl. § 12-8? 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Oppstart av planarbeidet kan 

anbefales fordi: 

RK I tråd med kommuneplan og Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal 

planlegging. 

☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke 

anbefales fordi: 

  

☐ Usikkert om oppstart av 

planarbeidet kan anbefales.  

Sak om premissavklaring skal legges 

fram for politisk utvalg før evt. 

varsel om oppstart. 

  

 

 

11. Oppstart av planarbeid 

Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad 

og på kommunens nettside. Det skal sendes 

eget brev til grunneiere, festere og så vidt 

mulig andre rettighetshavere i 

planområdet, naboer til planområdet samt 

berørte offentlige organer og andre 

interesserte.  A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Saken bør legges fram for politisk 

utvalg før varsel om oppstart, 

spesifiser begrunnelse.  

RK Referat sak til HMA 

☒ Kommunen står for kunngjøring og 

varsel om oppstart 

 ABY varsler, vurderes så langt 

☐ Forslagsstiller varsler oppstart med   
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avisannonse og varselbrev. 

Adressatliste og sjekkliste fra 

kommunen skal brukes.  Kommunen 

varsler internt i kommunen og 

kunngjør på kommunens nettside. 

 

 

12. Planavgrensning 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Avgrensning av planområdet er 

gjennomgått og vurdert i forhold til 

omkringliggende planer, veier, 

tomter osv. 

RK 

FS 

Planprosessen skal vise om det blir behov for 

samregulering med naboeiendommer.  

☐ Avgrensning foreslås som vist i 

planinitiativet / forespørsel om 

oppstartsmøte fra forslagsstiller.  

  

☐ Avgrensning foreslås som vist i 

situasjonskart vedlagt referatet.   

  

 

 

13. Krav til planforslaget 

 

 

Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside med 

informasjon om prosess, tidsfrister og krav til 

planforslaget, samt plandialog og politisk 

møteplan.  

Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at 

krav til materiale og prosess beskrevet under 

Arealplaner → Reguleringsplaner → 

Planprosessen følges opp. Dersom materialet 

som mottas ikke er godt nok, blir både 

forslagsstiller og fagkyndig orientert om dette, 

bedt om å sende inn oppdatert materiale. 

Planbeskrivelsen oppdateres etter 1. 

gangsbehandling på lik linje med plankart og 

bestemmelser. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

 

 

14. Gebyrer 

 

 

Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens 

betalingsreglement, som ligger på kommunens 

nettside under Administrasjon → Betalingssatser. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

 

 

15. Framdriftsplan 
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Forslag til framdriftsplan ble gjennomgått og 

justert, følger vedlagt referatet.  

Dette for at alle skal kunne planlegge arbeid og 

sette av tid til dette.  

Se informasjon om tidsbruk på kommunens 

nettside. Ev. underveismøter mellom 

forslagsstiller og kommune legges inn i 

framdriftsplanen.  

☐ Ja 

☐ Nei 

Kommer i etterkant av møte.  

 

RK = Ringerike kommune.  

FS = forslagstilleren 

 

Arne Hellum fra møte av 12.03.18: Uteoppholdsplass må løses på en god måte (uteopphold, 

samleplass, lekeplass, utvendig møblering –for eksempel. bord, benker, grillplass). Skråningen 

må også tenkes over. Tilgang til strandsonen skal ikke sperres for allmenheten. I dette området 

er det lov til å anlegge enkle brygger (bryggeveileder). Enkel trapp ned til en brygge, med 

enkel håndlist. Bygningen er høyere enn en vanlig bygning (avstanden til naboen skal ikke 

være mindre enn halvparten av høyden til bygget). Krav om 2 uavhengige energikilder (strøm 

+ piper? Vann fra elva? Energibrønner?). Arealer under bakken teller som BRA hvis det ikke 

står i bestemmelsene at det ikke er å regne som bruksareal (sjekk forskriftet for fjernvarme om 

parkeringskjeller skal være oppvarmet). Viktig med kvalitet og gode løsninger, dette gjør det 

også lettere å få gjennomslag hos politikerne.  

Spørsmål fra Robin: I hvilken grad har vi lov til å bruke elvebredden? Arne mener at så lenge 

man ikke lager det privat (med skilt) så bør det være mulig. Avklar hvordan denne skråningen 

kan brukes. Viktig at det ikke gjøres store terrenginngrep/hugger mye skog.  

Ole Anders: Utslippstillatelsen må gå parallelt med planarbeidet/byggesak.  

Tar sikte på at planprosessen tar ca. 1 år fra oppstartsbehandling, hvis det ikke kommer noe 

uforutsigbart. Når har man lov til å legge ut leiligheten for salg? Lurt å vente til hvertfall 2. 

gangsbehandling forutsatt at plansak, byggesak og utbyggingsavtale behandles samtidig.  

Fullstendige plandokumenter må leveres til RK minimum 4 uker før politisk møte, se 

møtekalender Ringerike kommune eller fremdriftsplanen.  

 

Kommentarer fra forslagstilleren 08.08.18 – Prosjektet vil gi et løft for området og er i tråd 

med kommunens ønsker om fortetting, prosjektet vil være med å sette standard for fremtidig 

planlegging og tilgang til elvebredden – det vil etableres natursti og brygge ved elvebredden. 

Noe som vil føre til bedre tilgjengelighet for allmenheten til elva. 

 

Referent: Olena Alizi 

E-post: olena.alizi@ringerike.kommune.no 

 

 

 

 

Neste møte: etter avtale. 
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OPPDRAG

Bekkegata 17 AS ønsker å utvikle tomt i Hønefoss med leilighetsbygg. Arkimedum A S er engasjert for å foreta
geotekniske grunnundersøkelser og beregne bl.a. grunnens bæreevne og global stabilitet mot Rand selva.

GRUNNUNDERSØKELSER

Felt undersøkelser er planlagt gjennomført i uke 11/12 2018. Borepunkter er vist i fig 1 .

Pkt 1

• 6 stk Skovleborprøver

Pkt 2

• Totalsondering 15m
• 6 stk kovleborprøver
• V i n g e b o r p r ø v e r ( h v i s b l ø t l e i r e )

Pkt 3

• Totalsondering 15m
• 6 stk kovleborprøver
• V i n g e b o r p r ø v e r ( h v i s b l ø t l e i r e )

Grunnundersøkelsene vil gi svar på:

• Lagdeling og tykkelser
• Fraksjonsfordeling
• Vanninnhold
• Skjærstyrke i e v t leir e lag
• Telefarlighetsgruppe
• Grunnvannstand

Fra ferdige feltun dersøkelser tar det ca 1 - 1,5 uker før resultater fra geoteknisk lab foreligger.

S varene gir grunnlag for å b eregne bæreevne, graveskråninger og global stabilitet.
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FLOM

Flomkart for Hønefoss viser flomkote 69,8 for 200 - års flom i profil nr. 33 hvor Begnaelva og Randselva går
sammen. Se fig 2

Bekkegata 17 ligger ca 1,5 km oppstrøms i Randselva, og jeg antar at flomkoten her vil ligge ca 0,5m høyere. Det
skal i tillegg beregnes 30 cm sikkerhetsmargin.

Dimensjonerende flomkote ved Bekkegata 17 blir da:

K200 = 69,8 + 0,5 + 0,3 = 70,6

GLOBAL STABILITET

Tomten ligger nær Randselva, og det skal regnes oppdrift i gr unn masse r under kote 70,6 (K200)

Erfaringsmessig er det på Holtangen, Bekkegata og nordover mot Hov generelt elveavsetninger med silt , sand og
grus. Under dette er det marin leire.

Jeg har satt opp en grov modell for beregning av sikkerhetsfaktor mot utgli dning mot elva. Se fig 4

Følgende parametere er anslått :

• Materiale Løst lagret silt
• Friksjon Tan = 0,50
• Attraksjon a = 0 kPa
• Tyngde = 19 kN/m3

• Grunnvannstand Kote 70,6
• Terrenglast fra bygg 6 5 kPa ( b r u d d l a s t = 4 x 1 2 x 1 , 3 5 )

Beregninger viser at denne situasjonen gir en sikkerhetsfaktor mot utglidning F = 3, 0

Kravet er F 1,4

Hønefoss, 5. mars 2018

Lars P. Tronr ud
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Fig 1 Borekart
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Fig 2 Flomsonekart
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Fig 3 NVE Aktsomhetssoner for kvikkleireskred
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Fig 4 Beregningsmodell for global stabilitet
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Bekkegata 15 - 17 Gnr / Bnr 317 / 125 , 317 / 602 , 317 / 123

Arealoversikt :
Tomt totalt : 3067 m 2
Tomteareal regulert grøntareal : 824 m 2
Tomteareal regulert Boligformål : 2243 m 2

Bebyggelse : BYA = 933 m 2 = BYA 41 , 6 % BYA

BRA rekkehus :
Garasje : 40 m 2
BYA = 152 m 2

BRA type A Tomannsboliger :
Garasje : 49 m 2
BYA : 295 m 2

BRA type B Tomannsboliger :
Gaasje : 39 m 2
BRA : 285 m 2
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Tegnet Kontroll Rev . ID

Prosjektnr .

Prosjektnr .

Rev Nr Beskrivelse Dato Sign Kontr

Dato

Dato oppr .

Mål :

1 : 200
Tegningsnr .

A 20 - 1

Tegning

Plan U 2 . Etasje
Norsk Prosjekteringsmal 19
Adresse 0000 Sted

Gnr ./ Bnr ./ Festenr .

Gnr / Bnr / Festenr PowWow Arkitekter AS
Hausmannsgate 16 ,
0182 Oslo
Tlf .: 95222802 / 98880689
powwow @ powwow . no
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Framdriftsplan og saksbehandling, datert 28.06.2018 Bekkegata 15-17 
Tidsplan 
Tidsplanen forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle tilleggsutredninger, forlengelse av høringsfrister, innsigelser el.l.  
*Når forslagstilleren kan søke om rammetillatelsen (Innsending av byggesøknad) og starte bygging (anleggsstart) er ikke eksakt, men kun til orientering. Normalt vil man kunne søke mens en evt. klage på plansaken er til behandling, 
men noen vil velge å vente til klagen på plansaken er endelig behandling. En evt. protest med påfølgende klage i byggesaken vil kunne forsinke oppstart.  
 

Aktivitet Mars Apri
l 

M
ai 

Juni Juli August September Oktober November Desember  Januar 19 Februar 
19 

Mars 
19 

Apri
l 19 

Mai 
19 

Juni 
19 

Juli 19 August 
19 

September 
19 

Oktober 
19 

Oppstartsmøte 12.03.2018 12.03                    

Tilleggs kort oppstartsmøte 28.06.2018    28.06                 

Fristen for å levere dokumentasjon til kommunen   
 

     12.07               

Oppstart referat sak i HMA 10.september       10.septemb
er 

             

Varsling av oppstart og annonsering i avisen – Frist 
til innlevering til avisen - 11.09. kl.12.00 Frist til 
uttalelser 06.oktober.2018 (4ukers frist) for å 
komme med innspill.  

      Avis 
innleverings
frist 11.09. 
kl.12.00 

06.oktober             

12.10.18 –planavdelingen har oversendt alle 
uttalelsene til forslagstilleren  

       12.10.18             

Forslagstilleren utarbeider planforslag                      
Forslagstilleren leverer plandokumenter til 1.gangs 
behandling til kommunen 1.11.18 

        1.november            

Ferdig saksfremlegg fra saksbehandleren 15. 
november. 

        15.november             

HMA - 1. gangs behandling. Sikter mot 03.12.18          03.12.18           
Avise annonse – 08.12.18. Frist til innlevering til 
avisen – 04.12.18 

         Avis 
innleveringsfris
t 04.12.18 

          

Høring og offentlig ettersyn 6 uker (pluss 

feriebuffer) med fristen 25.01.2019 
          Høringsfrist 

25.01.2019 
         

Merknadsbehandling/ Bearbeiding av planforslag 
konsulent/kommune 

                    

Fristen for saksbehandleren for saksfremlegg er 
xxx 

             xxx       

HMA - 2. gangs behandling/sluttbehandling 
(forhåpentligvis). xxx 

              xxx      

Formannskapet - 2. gangs 
behandling/sluttbehandling. xxx 

               xxx     

Kommunestyret - 2.gangs behandling/vedtak av 
planen. xxx 

                xxx    

Eventuell klagebehandling. Frist for å komme med 
evt klage er 3 uker. 

                 xxx   

Innsending av byggesøknad (foreløpig) *                   september  
Anleggsstart (foreløpig)  *                    oktober 

 





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/895-30   Arkiv: L12 &21  

 

 

323-05 Eikli sør næringsområde - endring av reguleringsplan - 2. 

gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_323-5 Eikli sør næringsområde – endring av reguleringsplan vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan for Eikli sør, næringsområdet, vedtatt 05.04.2013, som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det foreslås at reguleringsplan 323-04 Eikeli sør næringsområde endres, slik at felt for 

kombinert formål forretning, kontor og industri utvides sør i planområdet. Det aktuelle 

området som blir berørt i endringen, er regulert til friluftsområde, turveg og vann- og 

avløpsanlegg. 

 

Det ønskes en utvidelse av dagens bygningsmasse (Maxbo). Dett vil kreve endringer i formål 

og formålsgrenser, samt oppfylling i skråningen mot sør. Noe eiendom må også kjøpes fra 

kommunen. Dette er avklart i egen avtale. 

 

Det åpner for å etablere kjeller i nybygg som kan benyttes til parkering. Nybygget vil bli 

liggende sør for dagens bygningsmasse (se vedlagt kartutsnitt).  

 

I gjeldene plan er det satt samlet maksimalt byggeareal på 12 000 m² BRA. Forslaget som blir 

lagt fram legger ikke opp til å overstige antall m² bruksareal. 

 

Det skal avsettes plass for utvidelse av pumpestasjon. Det har vært en prosess med kommunen 

for å fastlegge både atkomst, pumpestasjon og ledningsanlegg til/fra denne, for å tilpasse 

kommunens behov.  

 



- 

Veien ned til pumpestasjonen vil bli lagt om, og det vil bli satt opp bom. Dette for å begrense 

trafikken ned til pumpestasjon og unngå avfallsdumping i elveskråningen.  

Regulert sti langs flomløpet ned til pumpestasjonen, vil bli justert ved at den blir ført inn på 

veien ned til pumpestasjonen. 

 

Det har blitt gjort endringer i plankartet etter 1. gangsbehandling til 2. gangsbehandling, se 

under punkt om Endringer etter 1. gangsbehandling.  

 

EIKLIG SØR NÆRINGSOMRÅDE vil få nytt PLAN NR (447) når planen er vedtatt. Dette 

for å få det mere oversiktelig, og at man ikke blander gamle planforslag med ny vedtatt plan. 

Dette ligger i grunn at det har vært mange ulike planforslag med undernummer. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å kunne utvide eksisterende bygningsmasse for Maxbo- butikken. 

Dronning Åstas gt AS er eier av eiendommen Dronning Åstas gate 14. Det er tidligere inngått 

en intensjonsavtale mellom Ringerike kommune som grunneier og Dronning Åstas gt AS om 

kjøp av tilleggsareal mellom nåværende lokaler for Maxbo/Maxbo trelastlager og kommunens 

kloakkpumpestasjon/Storelvas flomløp.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Endring av planen har tatt med hele eiendommen FKI5, som er lagt inn i hele planen for 

Eikli sør næringsforening.  

 Feltnavnene vil variere på det som lå ute til offentlig ettersyn og 2. Gangsbehandling. 

 Formål SPA1 til 1. Gangsbehandling er tatt ut. 

 Formål GV1 er tatt bort fra tidligere SKV8. GV1 er blitt regulert inn øst for BVA1. 

 BVA1 har blitt noe redusert i størrelse. 

 Regulert inn byggegrense. 

 Regulert inn SKV 3 ved BVA1. Tenkt som snuplass til BVA1. 

 Ved vedtatt plan vil den få nytt PLAN NR (447) 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

Høringsuttalelser  

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.7.2015 – 14.9.2015. I samme periode ble 

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



- 

uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under. 

 

 

 

Ringerikskraft, datert 13.7.2015 

Vedlegger kart som viser anlegg og kabler/luftstrekk i området. Ønsker å bli informert i den 

videre prosessen mht eventuelle omleggingsbehov av sine anlegg. 

 Forslagstillers kommentar: De vil bli kontaktet når tiltakene skal prosjekteres. 

 Rådmannens kommentar: Tatt til orientering 

 

 

EB Nett AS, datert 10.8.2015 

Viser til sin tidligere uttalelse til varsel om oppstart. Spesielt vedr 2x20m byggeforbudssone til 

deres 132kV kraftlinje. Glad for at området tas i bruk til kommersiell virksomhet, slik at det 

blir slutt på ukontrollerte utfyllinger i området. 

Forutsetter at planen ikke endrer atkomstforholdene og at det fylles opp i flomløpet av elva. 

 Forslagstillers kommentar: Alle disse forhold er og vil bli tatt hensyn til i planen og den 

videre prosjekteringen og gjennomføringen. 

 Rådmannens kommentar: Tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 

 

 

Statens vegvesen, datert 14.9.2015 

Forventer at planen ikke forårsaker mer trafikk i Dr. Åstas gate og krysset Osloveien. Planen 

for Eikli Sør må tilpasses de løsningene som blir valgt for fremtidig kryss der. 

 Forslagstillers kommentar: Denne planen er med som det trafikkgrunnlaget som er lagt 

til grunn i de tiltak som er gjort i nevnte kryss. Vil ikke få noe påvirkning på krysset. 

 Rådmannens kommentar: Tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 

 

 

 

Ringerike kommune Utbygging, datert 14.9.2015 

Påpeker at tilgjengelig tomt for pumpestasjon må være stor nok, mens den eksisterende er i 

drift. Kan være for lite mht. byggeforbudssonene til kraftlinjen. 

Kjøreveg SKV7 og 8 bør være private avkjørsler, ikke offentlig veger. 

Veg til BVA1 er lagt delvis utenfor kommunal grunn, men bør ligge inne på kommunal grunn. 

Alternativt må utbygger, som må flytte vegen, erverv nødvendig grunn. 

Veg til BVA1 er lagt i bratt terreng. Vegen kan ha maksimal helning på 1:10. Det må derfor 

settes av arealer på begge sider av vegen for tilstrekkelig oppfylling, slik at vegen blir 

tilstrekkelig slak. 

Det bør angis bredde på veg til BVA1. 

Det bør stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av veg til BVA1 og snuplass på SKV3 ved 

utbygging (utvidelse) av BFKI5. 

Ovennevnte prikkpunkt, samt nødvendig flytting av kommunal ledninger, utløser krav om 

utbyggingsavtale iht. § 8.1. 

Kommunale ledninger langs eksisterende veg til BVA1 må flyttes, dersom BFKI skal utvides. 

 Forslagstillers kommentar: En foreslår å utvide tomta for ny pumpestasjon nordover inn 

i det som er planlagt er vist som grønt vegetasjonsbelte.  



- 

Greit å vise SKV7 og 8 som private avkjørsler, men da trenger en ikke at det skal ligge 

på kommunens grunn, slik de sier i fjerde prikkpunkt. Greit å vise SKV8 som en hel 

veg, med avkjøring som egne avkjørsler. 

Sidearealene til SKV8 kan vises som veggrunn på begge sider. Dette vil gjøre at GV1 

tas vekk. For øvrig er vegen utredet som vegplan som grunnlag for denne planen. 

Bredden til veg SKV8 angis i kartet. 

Greit med rekkefølgebestemmelser at det ved bygging av BFK1 skal opparbeide SKV 

og snuplass ved SKV3. 

Utbyggingsavtale med kommunen har vært fotutsatt fra start av i denne planprosessen. 

Mht følgene for kommunal ledninger vises til innledende prosess der kommunen har 

deltatt. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

 

Buskerud Fylkeskommune, datert 15.9.2015 

Har ingen merknader til planforslaget. 

 Forslagstillers kommentar: Tas til orientering. 

 Rådmannens kommentar: Tas til orientering.  

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.9.2015 

Har ingen merknader til planforslaget. Forutsetter at utviklingen av næringsområdet sikrer at 

vassdragslandskapet ned mot Storelva blir tilstrekkelig ivaretatt. 

 Forslagstillers kommentar: Sistnevnte punkt har vært et sentralt punkt i utarbeidelse av 

planen. 

 Rådmannens kommentar: Tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 

 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet i dag regulert i reguleringsplan nr. 323-04 Eikli sør næringsområde fra 05.04.13. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til FKI (forretning, kontor, industri), 

friluftsområde, turveg og vann- og avløpsanlegg. 

 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til senterområde, friområde 

og kommunalteknisk anlegg. 

 

 

 

Juridiske forhold  



- 

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Dette er fjerde endringen av opprinnelig plan 323 Eikli sør næringsområde. De tidligere 

endringene har bestått i å endre sikkerhetsmargin for flom (endring til 323-01), å endre 

utnyttingsgrad for FKI 2 og FKI 4 (endring til 323-2) og å endre § 9 pkt 4, 7 og 8 fra å gjelde 

igangsettingstillatelse til å gjelde brukstillatelse (endring til 323-04). 

 

Da arbeidet med denne endringen ble igangsatt og tiltenkt plannummer 232-03 før forrige 

endring ble igangsatt 323-04, blir det et «hull» i plannumrene for å unngå feil rekkefølge i 

forhold til når endringene vedtas. Til 1.gangs behandling hadde denne planen nr 323-05, når 

den blir vedtatt vil den få PLAN NR 447. Dette for å unngå mange undernummer på 

plannummeret, som kan føre til forvirring og feil bruk av plannummer i ettertid. 

 

 

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

10.06.13, Bh. 79/13.  

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 22.06.2015 Bh. 56/15.  

 Offentlig ettersyn fra 11.7 – 14.9.2015. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til 1.gangsbehandling fremgår av vedlegg / ovenstående 

kommentarer. 

 

Grønnstruktur 

Det er viktig at veien langs elva og elvekanten blir holdt åpen for allmenn ferdsel. Det som 

ligger til grunn her er at turveien blir opparbeidet og at veien ned til avløpsanlegget blir lite 

trafikkert. Det er positivt at det vil bli satt opp bom ned til pumpestasjonen, for å unngå mye 

trafikk samt unngå avfallsdumping i elveskråningen. 

Flomfare 



- 

Siden deler av området som er regulert, vil ligge innenfor fareområder for flom. Vil det bli 

utført flomsikringstiltak ved vilkår som blir etablert i det aktuelle området. 

 

Veg 

Siden eiendommen går under definisjonen «plasskrevende varer» i gjeldene reguleringsplan og 

dette videreføres, vil dette ikke medføre noe økt trafikkbelastning i ny plan. Åstas gate 14 ANS 

har også bidratt økonomisk i krysset i Osloveien, for å få til dette tiltaket.  

 

Byggegrense 

Den er regulert inn så at det ikke kan bygges nærmere en 4 meter fra skråningstopp. Dette er 

anbefalinger fra geoteknisk rapport fra Løvlien Georåd (22.09.14).   

 

 

Samlet vurdering 

Tiltaket anser å ha en positiv konsekvens for området. Dette i form av opprydding av et 

område som blir brukt som dumpingplass av div hageavfall, tilgang til friområde/turvei langs 

elven, samt at bygningsmassen blir bedre tilpasset aktiviteten på resterende eiendom.   

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

innarbeidet. 

 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

 



- 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Illustrasjon  

6. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

7. Høringsuttalelser 

a. Ringerikskraft, datert 13.7.2015 

b. EB Nett AS, datert 10.8.2015 

c. Statens vegvesen, datert 14.9.2015 

d. Ringerike kommune Utbygging, datert 14.9.2015 

e. Buskerud Fylkeskommune, datert 15.9.2015 

f. Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.9.2015 

8. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

10. ROS analyse 

11. Løvlien Georåd 

12. Multiconsult 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323-05 Eikli sør, næringsområde, endring av plan – 1. gangsbehandling 

Oversiktskart 
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RI N GER I KE KOMM U NE
Milj ø - o g a r eal fo rvalt n i n g

R EGULE RI NG SB E S TE MM EL S ER
f o r r e g u l e r i n gs pl a n n r . 3 2 3 – 0 5 ” E i k l i s ø r, n æ r i n g s o m rå d e”

Uta rb ei d et av R i n g e r i k e k o m m u n e, Mil j ø - o g a r e a l f o r v al t n i ng , 23 . 02 . 0 7
r e v i d e r t 16.8.2017 – sist revidert av sivilarkitekt Sverre Moe AS 18.07.18

1 . g a n g s b e h a n d li n g i p la n u t v a l g et 05 . 03 . 2 007 , s ak 35 / 0 7
O f f e n tlig h ør i n g 10 . 03 . - 16 . 0 4 . 2007 .
B e g r e ns et h ør i n g 11 . 01 – 2 5 . 01 . 1 0
2 . g a n g s b e h a n d li n g i p la n u t v a l g et 08 . 03 . 1 0 , s ak 18 / 1 0
F o r m a n n s k a p et 09 . 03 . 1 0 , s ak 22 / 1 0
Ve d tatt a v k o m m u n e st y r et 18 . 03 . 1 0 , s ak 25 / 1 0

E n dr i n g s l i ste:
Nr E n dr i n g d ato s i g n
01 Mi n dr e e n dr i n g : S i k k e r h e ts m a r g in f o r f l o m b le e n dr a f r a 5 0 c m til 3 0 c m . 21 . 0 7 . 1 0 H F A
02 Mi n dr e e n dr i n g : E n dr i n g a v BR A f o r FKI 2 o g FKI 4 . Sa k s nr . 5 / 1 2 . 03 . 1 0 . 1 2 IF
03 - - -
04 Mi n dr e e n dr i n g : E n dr i n g a v § 9 p k t. 4 , 7 o g 8 f r a i g a n gs et t i n gs t i llatel s e t il

br uks t illate l s e
05 . 0 4 .2 0 13 IF

05 Endringer Barbroveien . 07.04.2015 BL
06 Ny utforming Barbroveien 11.11 .2015 BL

1 . R e g u l e r i n g s f o r m å l

Omr å d e t som e r re g ule r t e r inn e n f or d e n re g ule r i n g s g r e nse som e r vist på
p lank a rt e t. Omr å d e t r e g ule re s t i l fø l g e n d e f o r m å l (P l a n loven § 12 ) :

- § 12 - 5.1 By g g e o m r å de r
V ann - og avløpsanlegg, BVA
Omr å d e r m e d komb i n e r t e f o r mål: F o r r e tn i n g / kon t o r / i ndu s tri, FKI 5

- § 12 - 5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjør e v e g , SKV 7 - 8
A nnen veggrunn - grøntareal, SVG1 - 4

- § 12 - 5.3 Grønnstruktur
Tu r v e g , GTD1
Naturområde , G N2
Vegetasjonsskjerm, GV

- § 12 - 6 Hensynssoner
F lo m f a r e, H320_1 200 å rs flom
H ø y s p e nnin g s a nl e gg , H370_1
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§ 2. F e l l e s b e s te mm e l s er
1. Kulturminn e r
D e rsom d e t und e r a nl e ggsa r b e ider skulle f ra mko m me a uto m a t i sk f re d e t e k u l t u r m i nn e r, må
a rb e ide n e i henhold t i l ku l turminn e loven, str a ks s t a nses o g f y lkeskommun e n v a rsl e s.

2. Univ e rs e ll utfo r m i n g
D e t skal l e g g e s ve k t p å u nive r s e ll utfo r m i n g , sl i k a t alle a l l ment t i l g je n g e l i g e a nl e gg innen f o r
b å de of f e nt l ige v e g a n l e gg o g de p riv a te b y gg e o m r å d e ne s k a l u t fo r mes sl i k a t de k a n b e n y t t e s
på l i ke vi l k å r a v så m a n ge som mu l i g .

F OR M ÅL S BE S T E MM EL S ER.
DET EN K ELTE F OR M ÅL M ED U N D E R F O R M ÅL

§ 3. B y g g e o m r å der

3.0 F e l l e s b e s te mme lser f or b ygg e o m r å de r

1. B y gg e g r e nse
B y gni n g e r s k a l p l a sse re s innen f or b y gg e g re nse. B y gg e g re ns e r e r vist på p l a nk a rt e t . V e d
n y b y g g skal d e t t a s h e n s y n t i l 20 0 - å rs f lo m men. I t i l le gg skal e n sikke r h e ts m a r g in på 0,30 m
m e d r e g n e s . S e § 6.2. Konstruksjoner lav e re e n n d e t t e må i e n b y gg e søk n a d dokument e r e s å
t å le p å kjenni n g e r ve d flom.

2. B y gg e søkn a d
V e d b y gg e søkn a d s k a l f ø l g e n d e være dokument e rt:
Husplass e ri n g , b e b y gg e l s e ns a r t o g utfo r m i n g , t i lpasning t i l o m g ivel s e n e , p lanl a g t g j e rde med
h ø y de o v e r 0,5 met e r o g ut n y t t e lse a v u b e b y gd a r ea l.

S a m m e n med søkn a d om t i l tak, sk a l det inns e nd e s:
Utomhusplan som vis e r hv o rd a n d e n u b e b y gde d e len a v to m ta sk a l be h a n dles, hvo r d a n
e ksi s te re nde v e g e tas j on k a n b e holdes o g hvo r d a n n y v e g e t a sjon s k a l e tabl e r e s. D e t er k r a v
t i l f a st dekke o g b e l y sning a v v e ier o g p a rkerin g s p lass e r. U to m huspl a n e n s k a l o g så
dokument e re a t o f fe nt l i g t i l g je n g e l i g e omr å d e r er unive r s e lt utfo r ma. U to m huspl a n sk a l
dokument e re a t p a rkerin g somr å d e r er tilr e t t e l a g t f or å sikre t r a fikksikke r h e t for g åe n d e o g
s y klende in n a d på p a rk e r in g s a r ea le n e .

Utomhusplan e n sk a l u t a r b e ides i m å l 1: 500 og o mf a t t e kotes a tt d e taljp l a s s e ring a v
b e b y gg e lse, p a rk e ri n g sp l a sse r , v e i e r o g vise te r r e n g e n d ring e r s a mt v e g e tas j onsb e v a ri n g
og e t a ble r i n g a v n y v e g e t a sjon i fe l t e t.

Fa s a d e oppriss som viser f a r g e b ruk, m a te r i a lva l g o g vindusplass e ri n g . Fa s a d e oppriss e l l e r
a nn e n e g n e t i l l ustr a sjon s k a l v i se hvo r d a n b y gg e t h a rmon e r e r m e d n a b o e i e ndom m e ne og
h ø y d e n p å e ksi s te r e nde v e g e tasjon.

Dokumentasjon av fundamentering som tilfredsstiller karv til stabilitet, i hht geoteknisk
rapport.

3. P a rk e ri n g s d e kni n g
P a rk e ri n g sdek n i n g skal v ære i t r å d med kommun a le p a rkerin g s fo r skrift e r. D e t skal anlegges
10 plasser for s y kk e lp a rk e ri n g .
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4. Ut f o r m i n g , plas s e ri n g og h ø y de p å g je r d e
Gj e rde t i l l a tes opp f ø r t, m e n sk a l i kke være t i l h i nd e r f or sikt i u t kjørsle r , v e g k r y ss osv .
Gje r de skal plass e r e s i nab o g re nse o g k a n utenom f risik t sone h a h ø y d e inn t il
2,5 m. I n n g j e rding a v t o m t e ne må a nmeld e s t i l d e t f a ste utva l g f or plan s a k e r, som sk a l
g odkjen n e g je r d e rs pl a s s e rin g , h ø y d e , konstruksj o n og f a r g e .

5. B ol i g e r
I plano m r å d e t t i l lat e s ik k e opp f ø r t bo l i g b y gg. B y g nin g sr å d e t kan vu r d e re å g jøre unn t a k for
v a kt m e ste r leil i g h e t o. l .

6. Radon
D e t skal g jennom f ø re s b y gni n g smess i g e t i l t a k for å re dus e re inn t r e n g i n g a v r a do n g a ss i n y e
b y gni n g e r - så f r e mt d e t i kke f or d e n e nk e l t e to m t e r g jennom f ø r t r a donun d e rsøk e lser a v
b y gg e g r unn e n som dok u ment e r e r a t dette ikke e r nødv e ndi g .

7. V A - a nl e gg
D e t skal v æ re m i ni m um 4 m e te r s avst a nd f ra ko m munens V A - ledni n g e r o g si g n a lkabl e r til
b y gni n g e r o g fa ste konst r uksjon e r. H vis b y gg/ko n struksjon e r kommer i konflikt m e d
e ksi s te re nde V A - a n l e g g , skal ut b y gg e r b e koste f l y t t ing a v dis s e .

8. Fjernvarme
Alle bygg skal knyttes til fjernvarmenettet i området.

§ 3.1 Byggeområde - vann - og avløps a n legg

1. F o r mål
Om rå d e BVA1 kan n y t t e s f o r b y gg e om r å d e r, un de r fo r m å l v a n n - og a vløp s a nl e g g .

2. B ruk
Omr å d e t kan b ruk e s f o r å opp re t t holde nødv e nd i g d r ift av v a n n - o g a vløps a nlegg e t.

3. V e dl i k e hold
Omr å d e t skal hold e s i o r d e n, og skjøt t e s på e n s l ik m å te a t det ikke f r e ms t å r som e t
skjemm e nde e lem e nt i n n e n f or pla n e n.

§ 3. 2 Bygg e om r å d e - k o m b i n er t e f o r m ål: F o r r e tni n g/ k o n to r / in d u st r i

1. F o r mål
Omr å d e ne F K I 5 k a n n y t t e s t i l b y gg e om r å d e r, un de r fo r m å l; f o r r e tn i n g o g / e l l e r ko n tor
o g / eller ind u stri.

Der det er fareområde høyspent kan det være utelager.

2. S ki l t i n g , re klame o g b e l y sni n g
F or omr å d e ne F K I 5 g jeld e r f ø l g e n d e :

S ki l t skal ha mod e r a t størr e lse .
B e l y sni n g a v ski l t bør skje b a k e l l e r på skil t e t, i kke i fo r m av l y sbokse r .
Bev e g e l i g r e klam e / s t o r skje r m t i l lat e s ikke. De n to t a le m e n gd e n a v r e k l a me bør
b e g renses, h e runder bør b r uk a v f r i t ts t åe n d e re kl a me og f l a g g st e n g e r væ r e re strik t iv. V e d
br u k a t f r i t ts t åe nde re klame skal d e nne a n r e t t e s s l ik a t den e r i tr å d med r e tn i n g sl i njer f o r
u n ive r s e ll ut f o r m i n g .
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3. Und e r f o rm å l; industri
I n n e n f or b y gg e omr å d e ne k a n opp f ø re s b y gni n g e r for lette r e industrivirks o mhet som e r e n
d e l a v omr å d e ts hov e d fo r må l . M e d lette r e industri m e n e s virksomh e ter som ikke m e d f ø r e r
m i l j øulemp e r i f o r m av st ø y , f o ru r e nsi n g , r y stel s e r e .l. , og som k a n t i lpass e s omr å d e ts
ka r a kter som bland e t kon t or - og f o r r e tn i n g somr å d e .

4. Und e r f o rm å l; f o r r e tn i ng
F or n y e t a ble r i n g e r tillat e s kun fo r r e tn i n g e r m e d plassk re v e n d e v a r e r. D e t t e d e fin e r e s
som fo r r e tn i n g e r som f o r h a n d le r :

- bi l e r, b å ter o g mo t o r kjø r e t ø y e r
- landb r uksm a skiner
- tr e last og b y gg e v a r e r
- møb l e r, b r un e v a r e r o g h v i t e v a r e r
- utsalg f r a plant e skol e r/ h a g e s e nt r e

F o r r e tn i ng e r utov e r d e t t e med pl a sskr e v e n d e v a r e r , k a n vu r d e r e s. D e t a l j h a nd e l,
d a g l i g v a r e h a n d e l o g se r v e rin g ss te d e r till a tes ikke e tabl e rt i omr å d e n e F K I - 5 - 2,3 , uto v e r d e t
som e ksi s te re r a v d e t a l j h a nd e l ved pl a n e ns v e dtaksd a to.

F o r målsb e t e g n e lse Til l a tt B RA i m2 som k a n n y t t e s
t i l det a l j h a nd e l *

Til l a tt B RA i m2 som k a n n y t t e s t i l
d a g l i g v a r e h a n d e l *

F K I5 12 000 0

* Til s v a r e r dag e ns s i tuasjon v e d v e dtak a v re g ul e rin g splan.

5. Ut n y t t in g s g ra d
Ut n y t t in g s g ra d e r a n g i t t i B RA m2 for omr å de re g ule r t t il F K I i plank a rt e t o g
b e stemm e lsen e . H e rund e r e r d e t a n g i t t B RA m2 for t i l l a tt stør re lse på b y gg ( e ksklud e rt
p a rk e ri n g ) o g d e t er a n g i t t m a ksi m um t i l latt B RA m2 som k a n n y t t e s t i l fo r r e tn i n g .

F o r målsb e t e g n e lse Til l a tt B RA i m2 ( e kskl u d e rt
p a rk e ri n g )

Til l a tt B RA i m2 som k a n
n y t t e s t i l fo r r e tn i ng

F K I5 12 000 12 000

De delene av planlagt kjeller som benyttes til parkering, vil ikke inngå i BRA . Byggene vil ha
behov for stor takhøyde, slik at BRA regnes uten tillegg for imaginære (tenkte) plan der
takhøyden er større enn 4,9m.

6. B y gg e h ø y d e
Maksimal b y gg e h ø y d e f o r møne - o g g e si m s e r :

FKI 5 : 15 m ov e r plan e rt te r r e n g s g jenno m sni t tsn i v å .

4 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 4.0 F e l l e s b e s te mme ls e r f or samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

1. F o r mål
Omr å d e ne s k a l n y t t e s t i l fo r mål kjøreveger , annen veggrunn og parkering .
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2. T e kniske plan e r
Anl e gg som kom m un e n skal ov e rta o g ha v e dl i k e hold av sk a l u t fø re s i he n hold t il plan e r som
på f o r h å nd e r g odkjent a v kom m un e n.

3. V e g stand a rd
V e i m e d t i lhør e nde a vkj ø rsl e r o.l . sk a l v æ re utfo r m e t m e d e n st a nd a rd som d e t f re m g å r a v
kom m un a l t e knisk v e inorm ut g i t t av N o r ske K o m mune r s S e ntr a lfo r bund 1 981, e l l e r b e d r e .

4. Avkjø r in g sf o rhold
Avkjø r sler skal være i h e nhold t il kom m un a l no r m.

5 . Fa rtsd e m p e re
D e t kan e tab l e r e s f a rtsd e mpende t i l t a k i veib a n e n.

7. Ut f ø re lse a v te r r e n g b e h a ndl i ng
T e r re n g som e r berø r t av ut b y ggi n g skal g is pa r k m e ss i g slu t tbeh a ndl i n g .

§ 4.1 K j ø re v e g

1. Re g ul e rin g s fo r mål
Omr å d e ne SKV 7 - 8 sk a l n y t tes til of fe nt l i g tr a fikk o mr å de med und e r f o r m å l k j ø re v e g .
Områdene S VG 1 - 4 skal benyttes til annen veggrunn - grøntareal. Områdene skal tilsås og
behandles parkmessig.

2. Bom på veien til pumpestasjonen
Det skal settes opp bom som begrenser kjøretilgangen til nettstasjonen, pumpestasjonen, øya/
Barbro´n (46/1) og underetasjen på nybygg, og for å unngå avfallsdumping i elveskråningen.

5 . Grønnstruktur

§ 5.1 T u r v e i

1. F o r mål
Omr å d e ne s k a l n y t t e s t i l fo r mål grønnstruktur , med u nd e r f o r mål tur v e i.
Tu r v e i for t i l g a n g t i l f r i o mr å d e r ut e n for re g ule r i n g somr å d e t skal iv a r e tas.

2. B ruk
Tu r v e ien k a n n y t t e s for g åe nd e - o g s y k l e nde la n g s e lva. U t fo r m i n g e n må v ære a v e n slik a r t a t
d e n sik re r g od t i l g j e n g e l i g h e t o g f a r b a rh e t l a n g s e lva, s å f r e mt d e t t e e r t e r r e n g mess i g mu l i g .
Tu r v e ien bør h a e t p e rm e a b e lt d e kk e , f . e ks s t a m p e t subus .

§ 5.2 Naturområde

Området skal n y t t e s t i l fo r mål grønnstruktur , med u nd e r f o r mål friområde, som henger sammen
med annen grønnstruktur på stedet.

§ 5.3 Vegetasjonsskjerm

1. F o r mål
Omr å d e ne s k a l n y t t e s t i l fo r mål f riomr å d e , med u nd e r f o r mål
vegetasjonsskjerm.

2. B ruk
Vegetasjonsskjermen skal beplantes med høyere vegetasjon for å dempe innsynet til
næringsområdene sett fra elva.



R e g u le r i n g s b est e m m elser f o r r e gu le r i n g s p lan n r . 32 3 – 0 5 ” Ei k li s ør , n æ r i n gs o m r å d e”

6

6 . Hensynssoner

§ 6.1 Høys p e nn i n gsa n l e gg

1. F o r mål
Omr å d e t e r a vs a tt t i l f a re omr å de i fo r bindel s e m e d h ø y spentlinje.

2. B ruk
B y g g e - o g a nl e g g st i l t a k t i l l a tes ikke i o m r å d e t. Nødv e n dig l a g ri n g k a n t i l l a tes i
fo r bindelse med h ø y spen n i n g s a n l e g g e t.

§ 6.2 Om r å d e m e d f lom f a r e

1. F unksjon e r/b r uk
Omr å de med flomf a r e e r vist på plank a rt e t m e d s k r a vur. Skr a v u r e n a n g i r 2 0 0 - å rs f lo m .
D e rsom d e t skal oppf ø res b y gni n g e r i f a r e omr å d e n e , må punkt 2, und e r, o p p f y l l e s.

2. Vilkår
Vilkår f or å e tabl e re vir k somh e t på om rå de med flomf a r e , e r a t flomsikri n gst i l t a k
g jennom f ø re s. + 68, 5 e r niv åe t f o r 2 00 - å rs f lom på sted e t. Al l e b y gg o g ins ta l l a sjoner
utfø re s med si k k e rh e ts m a r g in 0,3 m sl i k a t de t å ler flom opp t i l ko t e 68, 8 .

BE S T E MM EL S ER O M REK K E F Ø L G E, E N D R IN G , P L A NKR A V OG LI G NEN D E

9 . R e k k ef ølg eb e s t e m m e ls er

1. Ut b y ggi n g s a vtale o g godkjenning a v t e kniske p lan e r
D e rsom kom m un e n sk a l ov e rta tekniske a nl e g g , må ut b y ggi n g s a vtale o g g odkjenni n g a v
tekniske plan e r m e l l om u t b y gg e r o g kom m un e n f o r e l i gge f ør d e t g is i g a n g s e t t in g st i l l a telse for
dis s e a nl e g g e n e .

2. B r a nn v a nn
D e t kan ikke g is i g a n g s e t t i n g st i l l a telse for b y gni n g e r f ør d e t er dokumen t e r t at
b ra nnv a nnf o r s y ningen ti l f re dss t i l ler br a nn v e s e n e ts kr a v.

3. F lo m sikring
D e t kan ikke g is i g a n g s e t t i n g st i l l a telse for b y gni n g e r f ør d e t er dokumen t e r t at a l l e b y gg o g
ins t a l l a sjoner sikr e s mot 20 0 - å rs f lo m men inklude r t en sikke r h e ts m a r g in på 0,3 c m, s l ik at de
ikke t a r sk a de a v flom o p p t i l ko t e + 68, 8 .

4 . S t ø y
D e t kan ikke g is b r uksti l lat e lse for b y gg e - o g a n l e g g st i l t a k innen f or re g ule r in g splan e n før
st ø y t i l t a k e r pl a nl a g t o g gjennom f ø r t for e i e ndom m e r m e rk e t ” L ” på re g u l e rin g sp l a n e n. Tiltak
skal være i henhold t i l T - 1442 (2012) ” R e tn i n g sl i nje f or b e h a ndl i ng a v st ø y i
a re a l planl e g g i n g” , i fo r m av a t s t ø y på utepl a ss og uten f o r r om m e d s t ø y følsom bruk ikke s k a l
ove r skride 55 d B . S t ø y t i l t a k e n e vil være lokale t i l t a k på hv e r e nk e lt bol i g e iendom. Aktu e l l e
t i l tak k a n være f a s a d e t i l t a k, lokale skj er mer og in n g lassi n g a v b a lkon g e r. Hva sl a g s t y pe t i l tak
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som skal g jennom f ø r e s f o r å opp n å ønsk e t e f f e kt, m å vur de r e s for h v e r e n k e lt e iend o m.

5 . Univ e rs e ll utfo r m i n g
F ør d e t g is i g a n g s e t t i n g st i l l a telse for b y gg e t i l t a k k r e v e s det utomhuspl a n s o m doku m e nte re r a t
o f f e nt l ig t i l g je n g e l i g e o m r å d e r som b e rø re s a v t i l t a k e t, er unive r s e lt utfo r m a .
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1. BAKGRUNN 

 

Dronning Åstas gt AS er eier av eiendommen Dronning Åstas gt 14 og har ønsker om å 

bygge nytt bygg i tilknytning til der Maxbo er i dag. Det er allerede inngått en 

intensjonsavtale mellom Ringerike kommune som grunneier og Dronning Åstas gt AS om 

kjøp av tilleggsareal mellom nåværende lokaler for Maxbo/Maxbos trelastlager og kommunens 

kloakkpumpestasjon/Storelvas flomløp. 

 

Planforslaget fremmes med bistand av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS.  

 

 

Hønefoss, 16.8.2017 

 

Bjørn Leifsen 
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2. PROSESS 

 

Planarbeidet ble varslet 19.6. 2013 av kommunen. Innkomne innspill er gjengitt og 

kommentert til slutt her, og brevene følger saken. Det har dessuten vært en kontinuerlig 

kommunikasjon med kommunens tekniske avdeling mht å avklare hensynene til 

kommunaltekniske anlegg og fremtidige behov for kloakkpumpestasjon(er). 

 

3. DAGEN SITUASJON 

3.1.  Beliggenhet 

 

Tiltaket omfatter som del av gnr 39/131, 39/146 og 39/173. Se kart og ortofoto av dagens 

situasjon.  

 

 
 

 

Arealet er i dag bratt og utilgjengelig, og brukes som fyllplass for diverse avfall. 

 

Ortofoto av området er vist på neste side: 
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3.2. Planstatus 

 

Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007 - 2019, vedtatt 

30.08.07 avsatt til senterområde.  

 

Gjeldende reguleringsplan for området er 323-04 Eikli sør - næringsområde.  

Det aktuelle planområdet er her regulert til forretning, kontor og industri, friluftsområde og 

vann- og avløpsanlegg.  

 

Se neste side. 
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Varslet planområde: 
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4. REGULERINGSPLANFORSLAGET. 

Planområdet er ca. 7,5 daa.  Formålet med reguleringen er å legge til rette for nytt bygg sør 

for dagens bygg, med atkomst til dette og til avløpspumpestasjonen nedenfor langsmed 

elveleiet.  

 

Grensen for planen vil omfatte hele gnr 39/131, samt områdene frem til flomløpet til 

Storelva. Dvs deler av gnr 39/146 og 39/173. Dessuten endring av veg/snuplass som går i 

vestkanten av gnr 39/131 i eksisterende reguleringsplan.  

 

Planen innebærer fylling opp til ca 1,0m under dagens p-plassnivå. 

 

Kommunen har også bedt om at det avsettes plass for utvidelse av pumpestasjonen. Det har 

derfor vært en prosess mot kommunen for å fastlegge både atkomst, pumpestasjon og 

ledningsanlegg til/fra denne, for at planendringen også skal tilpasses kommunens behov. 

 

Nedenfor er vist det prosjekterte grunnlaget for planendringen: 

 

 
 

Dette grunnlaget gir føringer for byggeområder, grøntområder, veger og atkomster, men 

planformålene er noe forenklet mht formell fremstilling.   

 

På neste side, og i vedlegg som formelt plankart, er planforslaget vist. 
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Planendringen viser kun de deler av eksisterende plan som blir endret, men unntak av GF-1 

mellom FKI 5 og BVA1. Dette er gjort for at planområdene skal være i sammenheng. 

 

Vegområde SKV3 vil tjene som atkomstvegområde både for avløpspumpestasjonen som til 

bygget i FKI5. 

 

Bestemmelsene til denne endringen er vist som eget sett av bestemmelser, da det nå er ny norm 

for tegneregler og med delvis nye formål. 

 

4.1.  Bebyggelse 

 

Deler av eksisterende reguleringsplan endres fra formål «friluftsområde» og «vann- og 

avløpsanlegg» til formål «forretning, kontor og industri (FKI)». Sør for hovedbygget der 

Maxbo er i dag, kommer et nytt bygg. Nåværende planavgrensning vil ikke bli endret ved 

reguleringsendringen.  

 

Samlet maksimalt byggeareal er i dag 12 000 m2 BRA for området FKI 5 blir ikke endret 

ved omreguleringen. 

 

Takhøyden i de nye byggene vil bli ca 7 meter. Det forutsettes at BRA for eiendommen 

regnes uten tillegg for imaginære (tenkte) plan for takhøyder over 4.9 meter.  

 

Kjeller skal ikke inngå i BRA dersom den benyttes til parkering. 

 

Det er avsatt såpass plass til formålet kommunaltekniske anlegg, vann- og avløpsanlegg, at 

eksisterende pumpestasjon kan utvides. Tilhørende atkomst- og trafikkområder til denne 

kan deles med dem som er vist innen område FKI1. 

 

4.2. Grønnstruktur og mulighet for å gå langs elva  

 

Den opprinnelige intensjonen med å regulere deler av området til «friområde» er forutsatt 

ivaretatt i reguleringsendringen. Adkomsten til «Barbron», øya i elva som er omkranset av 

flomløpet, forblir uendret.  

 

Regulert sti langs flomløpet mot kloakkpumpestasjonen blir justert. Den blir ført inn på 

vegen ned til pumpestasjonen. 

 

Skråningene mot flomløpet forutsettes opparbeidet med høyere standard slik at nåværende 

avfallsdumping opphører. 

 

4.3. Trafikk 

 

Under forutsetning av at planlagt virksomhet i på eiendommen går under definisjonen 

«plasskrevende varer» i reguleringsbestemmelsene, vil endringen ikke medføre 

trafikkbelastninger utover det som er lagt til grunn i gjeldende reguleringsplan. Dronning 

Åstas gate 14 ANS har bidratt økonomisk til tiltak i krysset med Osloveien for at dette 

tiltaket skal kunne gjennomføres. 
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4.4. Parkering 

 

Eiendommen har tilstrekkelig arealer til at parkeringsvedtektenes krav til 

biloppstillingsplasser blir dekket etter utbyggingen. Parkeringsvedtektene krever etter full 

utbygging ca 240 sykkelparkeringsplasser. Dette er et åpenbart for høyt tall som det 

forutsettes å kunne dispenseres fra etter begrunnet søknad i forbindelse med 

byggesøknader.  

 

4.5. Hensynssone høyspenttrasé  

 

Planlagte endringer vil ikke føre til ny virksomhet i nåværende regulert hensynssone langs 

høyspentlinjen.  

 

4.6. Geoteknikk. 

 

Det foreligger en uttalelse fra Multiconsult AS om geoteknikk av 8.10.2012 som 

konkluderer med at de kjente grunnforhold på stedet ikke «skal utgjøre noen hindring for å 

kunne legge om veien på en trygg måte.  For dimensjonering av veien og dokumentering 

av stabilitet av skråningen anbefales det å gjennomføre grunnundersøkelser i form av 

prøvegraving med gravemaskin.  Om undersøkelsene skulle påvise områder med bløt silt 

med stort vanninnhold, kan disse evt skiftes ut med grovere masser». 

 

Det er også laget en mer omfattende rapport av Løvlien Georåd (25.6.14), der det gis 

nærmere anbefalinger om byggemetoder. Ikke kvikkleire i området. Se vedlegg. 

 

4.7. Arealbruk. 

 

Arealbruken i planen fordeler seg slik: 

 

Formål: Areal i daa 

PBL. § 12-5, ledd 1 – Bebyggelse og anlegg 

Kombinert bebyggelse forretning, kontor og industri 22.152 

Vann- og avløpsanlegg 0.965 

PBL. § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg 

Veg 

Annen veggrunn grøntareal 

2.421 

0.688 

PBL. § 12-5, ledd 3 - Grønnstruktur  

Turveg 

Friområde 

Vegetasjonsskjerm 

0.020 

0.100 

0.348 

SUM 26.694 
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4.8. Strøm, og vann- og avløpsnett 

 

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området. Det er satt krav i 

bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet. 

 

Planen berører eksisterende pumpestasjon. Denne er en viktig pumpestasjon for Hønefoss 

og omegn. Det er derfor ført en nær dialog med kommunen mht å ta høyde for eventuell 

utvidelse av pumpestasjonen og behov for drift av denne og tilhørende ledningsanlegg. 

Planen legger ikke opp til em må flytte eksisterende ledninger til dagens pumpestasjon. 

 

 

4.9.  Barn- og unges interesser 

 

Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds- eller lekeareal av barn 

og unge i nærmiljøet. 

 

4.10.  Universell utforming 

 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 

utforming. 

 

4.11.  Kulturminner 

 

I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen gitt 

tilbakemelding om at det er liten sjanse for automatisk fredede kulturminner i planområdet. 

De har derfor ikke forlangt undersøkelser. 

 

Uansett vil det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid bli satt krav til om det blir funnet 

automatisk fredete kulturminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i 

Buskerud fylkeskommune varsles. 

 

 

4.12.  Biologisk mangfold 

 

Området er i dag delvis bebygd, fylt ut og uten dyrket mark eller utmark. Området har helt 

til nå vært benyttet til å tippe avfall fra kommunal vegrensk og private som har kastet 

hageavfall m.m. i skråningen. Planen vil gjøre at dette vil bli avsluttet, da disse områdene 

nå blir bebygd og benyttet til veg. Det vil bli etablert en bom ned til energistasjonen og 

pumpestasjonen. Selv om planen medfører inngrep vil uheldig bruk av kantområdene bli 

avsluttet. Faren for forurensning vil derfor bli mindre. 

 

Nærheten til elva og det delvis gjengrodde elveløpet gjør at områdene utenfor planområdet 

har interessant kantvegetasjon og våtmark. Planen vil i svært liten grad endre disse forhold. 

Det største inngrepet er allerede gjort ved at kommunen har en viktig avløpspumpestasjon 

her, med atkomsten ned til denne. 
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I Naturbase er det ikke registrert spesielle lokaliteter av naturtyper eller plante-/dyrearter. 

 

Mht naturmangfoldlovens §§8-12 så er kunnskapsgrunnlaget (§8) ivaretatt gjennom 

databasesøk så langt det er rimelig i denne saken.  

Føre-var-prinsippet (§9) skal anvendes der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om 

virkningene på naturmiljø. Her er kunnskapsnivået med rimelig sikkerhet godt, slik at 

ekstraordinære føre-var-tiltak ikke bør være nødvendig.  

Områdene hvor menneskelig aktivitet skal foregå vil ikke bli vesentlig utvidet, men 

aktiviteten vil i noen grad kunne økes generelt. Den samlede belastningen på økosystemet 

(§10) blir ikke vesentlig større enn den allerede er. 

Tiltakene medfører ingen kostnadssatte miljøforringelser/skader på naturen (§11).  

Spørsmål om driftsformer som er tilpasset den stedlige naturen (§12) har her ingen 

relevans.  
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5. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

 

1 og 4. Masseras/-skred og flom. 

 

Den mulige faren består i at området har skrenter mellom byggeområdene og elveløpet. 

Skrenten i syd er delvis naturlig og delvis bygd opp av tørrmurer. Skråningen i nordvest 

utenfor bygget som skal utvides er delvis naturlig og delvis som et resultat av utfyllinger 

over tid. 

 

Det er utført geoteknisk vurderinger av området. (Multiconsult 8.10.2012). De påpeker at 

dette er en elveavsetning (grus/sand) og at ved flom vil strømningshastigheten være lav 

her, da elveløpet er i ferd med å bli klukket igjen. Det er derfor liten fare for erosjon og 

graving i elveskråningen. 

 

En vurderer derfor at faren for masseras/-skred og flom (alene eller i kombinasjon) er liten. 

Konsekvensene er også små pga små høydeforskjeller og at det ikke er områder med varig 

opphold nedenfor de mulige ras-/flomområdene. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

5. Radon 

 

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke 

garantere at slik gass ikke kan forekomme. Radon er målt i eksiterende bygg (23.10.13 -

17.02.2014) mht utbygging på samme grunn. Det ble målt meget lave verdier. 23 til 48 

bq/m3. 

 

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette 

skal bli et problem blir svært liten. Det planlegges heller ikke boliger innen planområdet. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

19. Vannforsyning, avløp 
 

Innen planområdet ligger en viktig avløpspumpestasjon for hele avløpssystemet i Hønefoss og 

omegn. En mulig fare kunne vært at byggingen utløste grunnbrudd og at avløpsledninger 

og/eller pumpestasjon kunne bli satt ut av drift i kortere eller lengre perioder. 

 

Utbyggingen vil bli prosjektert med vekt på geotekniske vurderinger. Avløpsledninger vil 

dessuten bli lagt om før utbygging, slik at en slik mulig konflikt blir unngått. 

 

Det avsettes plass til en mulig utvidelse av pumpestasjonen og atkomsten til denne er spesielt 

vurdert mht fremkommelighet og sikkerhet mot ras e.l. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
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23. Rekreasjonsområde. 

 

Kommunen har definert strandområdene langs Storelva som rekreasjonsområder, med ønske 

om å lage stier som skal legge til rette for ferdsel. Eksisterende plan har sti vist langs Storelva 

og langs dette blindløpet frem til pumpestasjonen.  

 

Denne planen vil opprettholde ferdselsmulighetene til pumpestasjonen, men også direkte opp 

til vegen som går ned dit. De som vil ta seg en tur langs elva vil ikke gå videre, da det både er 

topografisk svært utfordrende og fordi naturen her ikke er attraktiv. Det skyldes 

pumpestasjonen og mangel på skjøtsel av vegetasjon og grunn.  

 

Det er derfor ingen stor ulempe planen har for bruken av området til rekreasjon. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

32. Høyspentlinje, stråling. 

 

Det går en høyspent syd for rområdet, som i gjeldende reguleringsplan har 20m byggegrense til 

dens senterlinje. Fra senterlinja til nærmeste del av det planlagte tilbygget blir det ca 35m. Det 

er omtrent det samme som dagens bygg med lager og utsalg av byggevarer er i dag. Det nye 

bygget blir et utsalg/lager og med opphold for ansatte. Ikke bolig.  Dvs at ingen vil bli utsatt 

for stråling hele døgnet.  

 

Avstanden tilsier at stråling ikke vil bli så høy at det vil være helsefare å ha arbeid i nærheten. 

Anbefalt grenseverdi er 0,4 µT (mikro-Tesla). Buskerud Energi opplyser at høyspentlinja har 

en strømføring i gjennomsnitt på 55A. Med ca 35 m mellom bygg og linje vil det i 

gjennomsnitt gi ca 0,02 µT, hvilket er godt (80%) lavere enn det som kan betraktes å medføre 

en viss risiko. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

44. Ulykke med gående/syklende. 

 

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Det skyldes at det ikke blir 

småvarehandel i lokalene. Men det kan argumenteres for at potensiell økt handel også kan gi 

noe økt ferdsel til fots og sykkel, og dermed tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er 

fortau langs kjørevegene anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke 

trafikanter. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

5.1. Konklusjon og anbefaling. 

 

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

å kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 
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6. INNSPILL OPPSTART REGULERINGSARBEID. 

 

Det ble varslet oppstart 19.6.2013. Innspillene er stikkordsmessig gjengitt og kommentert 

her. De følger saken som vedlegg. 

 

Statens vegvesen. Brev av 25.6.2013. 

Standard brev fra vegvesenet i varslingssaker. 

Mener tiltaket ikke vil skape problemer med trafikkavviklingen i krysset med Fv35 dersom 

det kun omfatter plasskrevende varer. 

Kommentar: 

Byggearealene er i h. h. til bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan. 

Reguleringsendringen vil derfor ikke endre trafikkbelastningen i forhold til gjeldende plan. 

En ser ingen grunn til omfattende trafikkanalyse i forbindelse med dette tiltaket. 

Tiltakshaver har gitt økonomisk bidrag til utbedring av krysset med Fv35 med tanke på å 

ha kapasitet til dette tiltaket. 

 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 16.7.2013. 

Standard brev fra fylkesmannen i varslingssaker. 

Ber om at det lages bestemmelser om plasskrevende varer, slik at dette tiltaket ikke går på 

bekostning av at det er sentrum som skal være detaljhandelsområde. 

Ferdsel langs elva må sikres, samt en tilstrekkelig grøntsone som ivaretar 

vassdragslandskap, naturmangfold og rekreasjon. Bebyggelsen bør knyttes til fjernvarme. 

Følgene for støy av eventuell økt transport redegjøres for. 

Universell utforming legges til grunn. 

Kommentar: 

Tiltaket legger ikke opp til detaljhandel. Begrensningene i type varehandel endres ikke i 

planendringen. 

Strandsonen skal ivaretas mht ferdsel, grøntsone, naturmangfold og estetikk. 

Fjernvarmetilknytning legges inn i bestemmelsene. 

Tiltaket vil gi marginal mertrafikk, slik at støy vil bli svært lite påvirket. Dette vil bli 

dokumentert/omtalt. 
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Universell utforming i dette prosjektet er mindre aktuelt. Det vil bli begrunnet i planen. 

 

Ringeriks-Kraft. Mail av 17.7.2013. 

Viser til kartvedlegg med kabel- og luftstrekk i/nære tiltaket. Disse må muligens 

håndteres/flyttes. 

Kommentar: 

Forholdet til disse anleggene prosjekteres i byggefasen. Avstander til luftstrekk sikres i 

planen. 

 

EB Nett AS. Brev av 31.7.2013. 

Er eiere av gnr 39/173, som er vestenfor området og med veg ned til trafo. 

Ønsker å bli kvitt fyllingssituasjonen som også berører deres tomt.  

Må se til at deres atkomst ivaretas og at det ikke fylles opp i flomløpet av elva. 

Sikkerhetsavstanden fra senterlinje til 132kV linje er 2x20m. 

Kommentar: 

Alle disse forhold vil bli ivaretatt i planen. 

 

NVE. Mail av 14.8.2013. 

Viser til flomsituasjonen i Storelva. Jfr flomsonekart. (20-års-flom går til kotehøyde 67,0 

moh., 50-årsflom 67,3, 100-årsflom 68,1, 200-årsflom 68,3 og 500-årsflom 68,7). 

Området må undersøkes mht kvikkleire. 

Byggeavstanden til vassdrag må begrunnes mht landskapsøkologi og biologisk mangfold. 

Lagt ved sjekkliste mht vurdering av tema.  Om alle spørsmål kan besvares med «nei» 

trenger en ikke å sende planen på høring til dem. 

Kommentar: 

Planen vil ta hensyn til nevnte forhold, og en regner med at høring til NVE blir nødvendig. 

Det gås ut fra at opplysningene om flomhøydene er gitt etter gamle høydereferanser. Dvs 

at de skal heves med 20 cm. 
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Buskerud Fylkeskommune. Brev av 16.8.2013. 

Kjenner ikke til at det er automatisk fredede kulturminner i området, men ber om at det tas 

inn bestemmelse om at hvis slike finnes ved anleggsarbeid, så skal arbeidene stoppes og 

fylkeskommunen varsles. 

Kommentar: 

Innspillet etterkommes. 

 





Siv.ing Bjørn Leifsen As
Hfs., 26.10.2015

323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE.
KOMMENTARER TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Kommunen har hatt saken på offentlig ettersyn, og det er kommet følgende innspill:

Ringerikskraft. Mail av 13.7.2015.

Vedlegger kart som viser deres anlegg og kabler/luftstrekk i området. Ønsker å bli informert i
den videre prosessen mht eventuelle omleggingsbehov av sine anlegg.

Kommentar:

De vil bli kontaktet når tiltakene skal prosjekteres.

EB Nett AS. Mail med vedlegg av 10.8.2015.

Viser til sin tidligere uttalelse til varsel om oppstart. Spesielt vedr 2x20m byggeforbudssone
til deres 132kV kraftlinje. Glad for at området tas i bruk til kommersiell virksomhet, slik at
det blir slutt på ukontrollerte utfyllinger i området.

Forutsetter at planen ikke endrer atkomstforholdene og at det ikke fylles opp i flomløpet av
elva.

Kommentar:

Alle disse forhold er og vil bli tatt hensyn til i planen og de n videre prosjekteringen og
gjennomføringen.

Statens vegvesen. Brev av 14.9.2015.

Forventer at planen ikke forårsaker mer trafikk i Dr. Åstas gt og krysset med Osloveien.
Planen for Eikli Sør må tilpasses de løsningene som blir valg t for fremtidig kryss der.

Kommentar:

Denne planen er med som det trafikkgrunnlaget som er lagt til gr unn i de tiltak som er gjort i
nevnte kryss. Vil ikke få noen påvirkning på krysset.

Ringerike kommune Utbygging. Brev av 14.9.2015.

Påpeker at tilgjengelig tomt for pumpestasjon må være stor nok, mens den eksisterende er i
drift. Kan være for lite mht byggeforbudssonen til kraftlinja.



Kjøreveg SKV 7 og 8 bør være private avkjørsler, ik ke offentlige veger.

Veg til BVA 1 fra snuplass på SKV 3 bør være en sam menhengende veg, med avkjøringer til BE
1 og GT1, og ikke delt opp i SKV 7 og 8.

Veg til BVA 1 er lagt delvis utenfor kommunal grunn , men bør ligge inne på kommunal grunn.
Alternativt må utbygger, som må flytte vegen, erver v nødvendig grunn.

Veg til BVA 1 er lagt i bratt terreng. Vegen kan ha maksimal helning på 1:10. Det må derfor
settes av arealer på begge sider av vegen for tilst rekkelig oppfylling, slik at vegen blir tilstrekkel ig
slak.

Det bør angis bredde på veg til BVA 1.

Det bør stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av veg til BVA 1 og snuplass på SKV 3 ved
utbygging (utvidelse) av BFKI 5.

Ovennevnte prikkpunkt, samt nødvendig flytting av k ommunale ledninger, utløser krav om
utbyggingsavtale iht. § 8.1.

Kommunale ledninger langs eksisterende veg til BVA 1 må flyttes, dersom BFKI skal utvides.

Kommentar:

En foreslår å utvide tomta for ny pumpestasjon nordover inn idet som på planforslaget er vist
som grønt vegetasjonsbelte.

Greit å vise SKV7 og 8 som private avkjørsler, men da trenge r en ikke at de skal ligge på
kommunens grunn, slik de sier i fjerde prikkpunkt. Greit da å vise S KV8 som en hel veg, med
avkjøringene som egne avkjørsler.

Sidearealene til SKV8 kan vises som veggrunn på begge sider. De tte vil gjøre at GV1 tas
vekk. For øvrig er vegen utredet som vegplan som grunnlag for denne planen.

Bredden til veg SKV8 angis å kartet.

Greit med rekkefølgebestemmelser at det ved bygging av BFK 1 skal opparbeide SKV og
snuplass ved SKV3.

Utbyggingsavtale med kommunen har vært forutsatt fra start av i denne planprosessen.

Mht følgene for kommunale ledninger vises til innledende prosess der kommunen har deltatt.

Buskerud Fylkeskommune. Brev av 15.9.2015.

Har ingen merknader til planforslaget.



Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 16.9.2015.

Har ingen merknader til planforslaget. Forutsetter at utvikl ingen av næringsområdet sikrer at
vassdragslandskapet ned mot Storelva blir tilstrekkelig ivar etatt.

Kommentar:

Sistnevnte punkt har vært et sentralt punkt i utarbeidelse av pla nen.



Fra: Espen Sjåstad [Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 13.07.2015 13:39:44 

Emne: SV: Varsel om offentlig ettersyn 0605_323-05 Eikli sør Næringsområde, Endring av plan  

Vedlegg: image001.jpg; image002.png; Eikli sør næringsområde - endring.jpg 

Vi viser til mottatte varsel om offentlig ettersyn av 323-05 Eikli sør næringsområde – endring av 
reguleringsplan i Ringerike kommune av 2.7.2015. 
 
Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.  
 
Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase 
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase 
Grønn firkant – Lavspent kabelskap 
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase 
Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase 
Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk 
Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast 
 
Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser 
vi til våre til en hver tid gjeldende tilknytnings-/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og 
endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også 
eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside: 
 
http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytning-til-nettet/ 
 
Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle 
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av 
planområdet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Espen Sjåstad 
Sivilingeniør 
 
Mobil   +4791655613 
Kontor  32 11 95 08 
e-post  Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no 
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Vi har mottatt for uttale ovennevnte forslag til reguleringsendring.

Planforslaget innebærer blant annet noe utvidet areal for forretning med plasskrevende varer.
Til varsel om oppstart har Statens vegvesen uttalt at forslaget neppe innebærer noen vesentlig
forverring av trafikkawiklingen i krysset med Fv. 35 Oslovegen.
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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 

 

 

 

Miljø- og arealforvaltning  

Areal- og byplankontoret 

v/Lars Lindstøl 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/895-10 24683/15 L12 &21  14.09.2015 

 

Offentlig ettersyn av 323-05 Eikli sør næringsområde - merknader 

 

Viser til brev av 02.07.2015 vedr. offentlig ettersyn av forslag til endra reguleringsplan 323-05 

Eikli sør næringsområde. 

 

Vi har følgende merknader til forslaget: 

 

Plankart 

 BVA 1 må være stort nok til å kunne oppføre en ny, større kloakkpumpestasjon mens 

eksisterende stasjon er i drift. Aktuell plassering av ny stasjon vil være nordvest for 

eksisterende stasjon. Det kan se ut til at det avsatte arealet er for lite mht. 

byggeforbudet mot kraftlinja. 

 Kjøreveg SKV 7 og 8 bør være private avkjørsler, ikke offentlige veger. 

 Veg til BVA 1 fra snuplass på SKV 3 bør være en sammenhengende veg, med 

avkjøringer til BE 1 og GT1, og ikke delt opp i SKV 7 og 8. 

 Veg til BVA 1 er lagt delvis utenfor kommunal grunn. Den bør ligge inne på 

kommunal grunn. Alternativt må utbygger, som må flytte vegen, erverv nødvendig 

grunn. 

 Veg til BVA 1 er lagt i bratt terreng. Vegen kan ha maksimal helning på 1:10. Det må 

derfor settes av arealer på begge sider av vegen for tilstrekkelig oppfylling, slik at 

vegen blir tilstrekkelig slak. 

 Det bør angis bredde på veg til BVA 1. 

 

Reguleringsbestemmelser 

 Det bør stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av veg til BVA 1 og snuplass på SKV 

3 ved utbygging (utvidelse) av BFKI 5. 

 Ovennevnte prikkpunkt, samt nødvendig flytting av kommunale ledninger, utløser krav 

om utbyggingsavtale iht. § 8.1. 

 

 



 

 

2 

Andre forhold 

 Kommunale ledninger langs eksisterende veg til BVA 1 må flyttes, dersom BFKI skal 

utvides.  

 

 

Med hilsen 

 

Svein Morten Lillevik Westgård 

Ingeniør 

svein.morten.westgard@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Eikli sør Næringsområde - Hønefoss - Ringerike kommune -

offentlig ettersyn - endring av plan - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 4.7.2015 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for næringsområde på 
Eikeli sør, Hønefoss i Ringerike kommune. 

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Vi har ikke kjennskap til at planen vil virke inn på automatisk fredete kulturminner eller kulturminner 
fra nyere tid. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen

Ringerike kommune
Osloveien 1
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til endring av reguleringsplan for 
næringsområdet ved Eikli sør

Vi viser til brev av 2. juli 2015 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig ettersyn.
Planendringen omfatter felt BFKI 5 som utvides noe mot sør for å kunne tilrettelegge for 
utvidelse av dagens bygningsmasse ved Maxbo, samt at det tillates noe utendørs lagring.

Vi har i brev av 20. september 2012 avgitt uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeid. Vi 
skrev i dette brevet at vi anså den varslede planendringen til ikke å berøre nasjonale eller 
regionale føringer knyttet til handel. Vi hadde derfor ingen spesielle merknader til den 
varslede planendringen.

Etter en gjennomgang av saken har vi ingen spesielle merknader til endringen som foreslås. 
Vi forutsetter at kommunen i det videre arbeidet med utviklingen av næringsområdet sikrer at 
vassdragslandskapet ned mot Storelva blir tilstrekkelig ivaretatt.

  
  
Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/895-3   Arkiv: L12 &21  

 

 

323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE – ENDRING AV REGULERINGSPLAN 

– 1. GANGSBEHANDLING 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til endra detaljregulering 323-05 Eikli sør næringsområde sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

Sammendrag 
Det foreslås at reguleringsplan 323-04 Eikli sør næringsområde endres, slik at felt for 

forretning/kontor/industri utvides sør i planområdet. Reguleringsplanen er delt inn i felt etter 

formål og nummer. Det aktuelle feltet har formål forretning, kontor, industri, og kalles BFKI 

5. I tillegg til felt BFKI 5 berører endringa områder som er regulert til friområde og vann- og 

avløpsanlegg.  

 

Det ønskes en utviding av dagens bygningsmasse. Dette krever endring i formål og 

formålsgrenser, samt oppfylling i skråning mot sør. Noe eiendom må også kjøpes fra 

kommunen. Dette er avklart i egen avtale.  

 

I gjeldende plan ligger det begrensninger på antall m
2
 bruksareal som kan bygges, og på 

antall m
2
 av bruksareal som kan som kan brukes til detaljvarehandel. Forslaget som legges 

fram omfatter ikke flere m
2 
bruksareal, hverken totalt eller til detaljvarehandel, enn det som 

er angitt i gjeldende reguleringsplan.  

 

Det foreslås å åpne for utendørs lagring i området, med en egen bestemmelse om 

søknadsplikt for dette. Den kommunale pumpestasjonen sør på området vil trolig måtte 

utvides etterhvert, og feltet for vann- og avløpsanlegg utvides derfor i denne endringa.  

 

Innledning 



Grunneier av gbnr 39/131, hvis eiendom i stor grad samsvarer med avgrensing av felt FKI 5 

i gjeldende reguleringsplan nr 323-04, ønsker å starte planendring for å kunne utvide 

eksisterende bygningsmasse for Maxbo-butikken. Grunneier er Dronning Åstasgate 14 ANS 

ved Jan Torgersbråten. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Dette er den fjerde endringa av opprinnelig plan 323 Eikli sør næringsområde. De tidligere 

endringene har bestått i å endre sikkerhetsmargin for flom (endring til 323-01), å endre 

utnyttingsgrad for FKI 2 og FKI 4 (endring til 323-02) og å endre § 9 pkt 4, 7 og 8 fra å 

gjelde igangsettingstillatelse til å gjelde brukstillatelse (endring til 323-04).  

 

Da arbeidet med denne endringa ble igangsatt og tiltenkt plannummer 323-03 før forrige 

endring ble igangsatt (323-04), blir det et «hull» i plannumrene for å unngå feil rekkefølge i 

forhold til når endringene vedtas. Altså vil denne planen få nummer 323-05 når endringa er 

vedtatt.  

 

Oppstart av arbeidet med planen ble vedtatt 10.06.13 i hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning, sak 78/13. Arbeidet har altså stått stille en tid før det tas opp igjen nå.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon   

På tomta er Expert, Europris, Jysk, Baby Shop og Maxbo samla i et hovedbygg som går 

retning nord-sør. Maxbo ligger sør i bygget. Sørøst for sørenden av bygget har Maxbo sitt 

lagerområde. Noe er under tak og noe er ikke.  

 

Sør for hovedbygget er det en skråning ned mot et flomløp av Storelva. Dette området er 

regulert til friområde i gjeldende plan. Det er gjengrodd og ulendt, og brukes noe til fyllplass 

for hageavfall. Her ligger også en kommunal pumpestasjon, hvor formålet i plan er vann- og 

avløpsanlegg.  

 

Utviklingsplanene 

Utviklingsplanene innebærer at hovedbygget der Maxbo er i dag utvides mot sør, at Maxbos 

lager i sørøst rives og at det bygges nytt butikklokale på samme sted. Dette skal skje i tråd 

med reguleringsbestemmelsene § 3.2 pkt. 5, som omhandler antall m
2
 som er tillatt utbygd. 

For BFKI 5 er det tillatt med 12 000 m
2
 bygningsmasse, hvorav 1600 m

2
 kan brukes til 

detaljvarehandel. Forretningsaktiviteten i de nye byggene kan kun nyttes til plasskrevende 

varer, dersom det skal være forretning.      

 

Det er planlagt kjeller i ny del av hovedbygg. Kjelleren inngår ikke i antall tillatte m
2
 

dersom den brukes til parkering (se reguleringsbestemmelser § 3.2 pkt. 5). Takhøyden i de 

nye byggene vil bli ca. 7 meter. Utnyttingsgrad for eiendommen regnes uten tillegg for 

imaginære plan for takhøyder over 4,9 meter.  

 



Formålsendringer 

Skråninga mot flomløpet skal fylles opp, men fyllinga skal ikke berøre elvekanten. Det skal 

lages løsning for ny adkomst til pumpestasjon og ny trasé for rør, i samråd med teknisk 

tjeneste. I de aktuelle områdene må formål endres fra friluftsområde og vann- og 

avløpsanlegg til FKI, og fra friområde til vann- og avløpsanlegg. Arealet hvor formål skal 

endres er ca. 3 daa. Opprinnelig planavgrensing beholdes slik den er i gjeldende plan. 

 

Hensikten med at områdene ned mot elva er regulert til friområde er at det skal være mulig å 

ferdes fritt langs elva. Dette hensynet skal opprettholdes i planen ved at det bevares et belte 

med formål friområde. 

 

Ras- og flomfare 

Det foreligger en rapport levert av Multiconsult datert 08.10.12 hvor det anbefales å 

gjennomføre grunnundersøkelser for dimensjonering av vei og dokumentering av stabilitet i 

skråninga. I rapport levert av Løvlien Georåd AS konkluderes det med at det ikke er 

nødvendig med videre grunnundersøkelser, og det stilles krav til sikringsarbeider før 

utgraving og oppfylling kan begynne.  

 

Området ligger delvis innafor sone for flomfare.  

 

Utelagring 

Det har tidligere ikke vært åpent for lagring på ubebygde deler av feltene. Dette åpnes det 

for nå, med krav om egen søknad for dette. Utelagring skal ikke være skjemmende, og skal 

ikke plasseres ved vei eller tursti.  

 

Rekkefølgekrav 

I gjeldende plan ligger det rekkefølgebestemmelser om at det ikke gis brukstillatelse for nye 

tiltak i planområdet før det er etablert høyresvingefelt i Osloveien nord for Dronning Åstas 

gate og det er gjennomført støyskjerming for boliger som grenser til planområdet. Disse 

tiltakene er gjennomført, og rekkefølgebestemmelsene er derfor tatt ut av planen.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 323-04 Eikli sør næringsområde fra 

05.04.13. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til BFKI(forretning, kontor, 

industri), friområde og vann- og avløpsanlegg. Tillatt utnyttelsesgrad for felt BFKI 5 er 

12 000 m
2
.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en endring av detaljregulering. Dronning Åstasgate 14 ANS er 

forslagstiller. Se vedlagte illustrasjoner for avgrensing.  

 

Eiendomsforhold 



Planendringa omfatter eiendommene: gbnr 39/131 (eies av Dronning Åstasgate 14 ANS) og 

gbnr 39/146 (eies av Ringerike kommune). 

  

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til senterområde, friområde 

og kommunalteknisk anlegg. 

 

Juridiske forhold 

Naturmangfoldloven 

Ved 1. gangsbehandling av planen skal forhold som berører naturmangfold omtales i 

henhold til følgende: 

 

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

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

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

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

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

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

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

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

 

Rådmannens vurdering 

Grøntstruktur og friluftsliv 

Det er viktig at elva og elvekanten fortsatt blir åpen for publikum. Slik området er i dag er 

det ikke tilrettelagt for dette, og det forventes ikke at tilkomsten blir dårligere, heller bedre, 

av dette prosjektet.  

 

Skredfare 

I rapport fra Løvlien Georåd AS undersøkes grunnen og fylling ytterligere, og det anbefales 

sikringer noen steder. Det konkluderes med at det ikke er nødvendig med flere 

undersøkelser. 

 

Flomfare 

Tiltaket ligger delvis innenfor fareområde for flom, og flomsikringstiltak må gjennomføres 

opp til gitte kotehøyder.  

 

Forurensning i grunnen 

Det er ikke grunn til å mistenke forurensing i grunnen.  

 



Påvirkning av landskapsbildet 

Oppfyllinga vil skje nede i en skråning, og det antas ikke at dette vil være skjemmende for 

landskapsbildet.  

 

Naturmangfold 

Det er ikke kjente biologiske verdier i området. Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er ivaretatt 

ved at undersøkelsesplikten er oppfylt.  

 

Samlet vurdering 

Tiltaket anses å ha positiv konsekvens for den eksisterende aktiviteten på området, ved at 

bygningsmassen blir bedre tilpassa aktiviteten i bygget. Det er ingen kjente negative 

konsekvenser av tiltaket. Rådmannen anbefaler på bakgrunn av ovenstående og dette at 

planarbeid startes opp.  

 

 

Vedlegg 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

1. Oversiktskart  

2. Forslag til endra plankart, datert 08.06.15 

3. Utsnitt av forslag til endra plankart som viser området der endinger foreslås 

4. Forslag til endra bestemmelser, sist revidert 08.06.15 

5. Planbeskrivelse 

6. Oppsummerte og kommenterte innspill 

7. Geoteknisk rapport Løvlien Georåd AS, datert 23.09.14* 

8. Geoteknisk rapport Multiconsult, datert 08.10.12* 

9. ROS-analyse, datert 07.04.15* 

10. Referat fra møte med teknisk utbygging, RK, datert 21.02.14* 

11. Innkomne innspill* 

a. Statens vegvesen, datert 25.06.13 

b. Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.07.13 

c. Ringeriks-Kraft, datert 17.04.13 

d. EB Nett AS, datert 31.07.13 

e. NVE, datert 14.08.13 

f. Buskerud fylkeskommune, datert 16.08.13 

12. Dokumenter fra oppstart* 

13. Gjeldende reguleringsplan 323-04 Eikli sør næringsområde* 

14. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende 

bestemmelser* 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/895-4  Arkiv: L12 &21  

 

Sak: 56/15 

 

323-05 Eikli sør næringsområde, endring av reguleringsplan - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til endra detaljregulering 323-05 Eikli sør næringsområde sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

 

ENDRING AV PLAN EIKLI SØR-
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Rettet av sivilarkitekt Sverre Moe AS – 18.07.18 
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1. BAKGRUNN 

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse 

ved utarbeidelse av planer for utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i 

planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 

 

Denne saken gjelder en endring av planen Eikli sør – næringsområde, der hovedformålet er å 

legge til rette for å utvide et eksisterende bygg der det i dag er lokaler for byggevarer.  

 

Plankartet: 

 

 
 

For øvrig vises til planbeskrivelsen. 
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2. METODE 

 

Risiko benyttes for å angi fare/uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap 

av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres 

som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne 

hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko. 

Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko. 

 

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegges 

tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 

mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  

Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte er så 

kommentert. 

 

 
Kriterier. 

 

En har gått ut fra følgende kriterier, der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene: 

 

Gradering av sannsynlighet: 

 

4. Svært sannsynlig:   Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år 

3. Sannsynlig:    Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år. 

2. Mindre sannsynlig:  Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år. 

1. Lite sannsynlig:   Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år. 

 

 

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser: 

 

1. Ufarlig:     Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp 

til 100 000kr 

2. En viss fare:  Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske 

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr. 

3. Kritisk:     Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader. 

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr. 

4. Farlig:     Inntil fem døde, og inntil 20 alvorlig skadde/syke. 

Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr. 

5. Katastrofalt:    Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke. 

Økonomiske konsekvenser over 100 million kr. 
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik 

tabell: 

 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Svært sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig      

 

 

Ved gjennomgang av risiko for hvert enkelt tema har en benyttet tilsvarende fargeskala 

(kolonne 5 i tabellen under pkt. 3.1): 

 

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes  

Stor risiko. Tiltak nødvendig eller plan endres.   

Liten risiko. Tiltak kan vurderes  

Akseptabel risiko  

 

3. ANALYSE 

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering. 

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred Ja  1   2  Skråning ned mot elveløp. 
Men stabiliteten er vurdert 
i geoteknisk undersøkelse 
å være god. 

2. Snø-/isras Nei    Ikke bratt overfor 
området.  

3. Flomras Nel    Ligger høyt over vannet. 

4. Flom. Innsjø, elv. Ja  1  1  God avstand og høyde til 
elva 

5. Radongass Nei   1   1  Mulig, men tiltak 
obligatorisk. Målt lave 
verdier 

Vær, vindeksponering. Er området: 

6. Vindutsatt Nei      Ikke mer enn vanlig i 
området 

7. Nedbørutsatt Nei    Ikke mer enn vanlig i 
området 

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nei    Ikke spesiell biotop 

9. Sårbar fauna/fisk Nei    Ingen  

10. Verneområder Nei    Ingen kjente  

11. Vassdragsområder Nei    Nære, men berøres ikke. 
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

12. Fornminner (afk) Nei    Ingen kjente 

13. Kulturminne/-miljø Nei      Verneverdig bygg vernes 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

14. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei    God avstand til bane 

15. Havn, kaianlegg Nei    Ikke aktuelt 

16. Sykehus/-hjem, kirke Nei    Ikke aktuelt 

17. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Ikke aktuelt 

18. Kraftforsyning Nei    Ikke aktuelt 

19. Vannforsyning, avløp Ja 1 2  Avløpspumpestasjon 
inngår i planen.  

20. Forsvarsområde Nei    Ikke aktuelt 

21. Tilfluktsrom Nei    Ikke aktuelt 

22. Område for idrett/lek Nei    Ikke aktuelt 
23. Rekreasjonsområde Ja 1 1  Ferdsel langs gammelt 

elveløp, men her er det 
lite attraktivt pga blindløp 
og kupert terreng. 

24. Vannområde for friluftsliv Nei    Ikke aktuelt 
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensning Nei    Ikke aktuelt 

26. Permanent forurensning Nei    Ikke aktuelt 
27. Støv og støy; industri Nei    Ikke aktuelt 

28. Støv og støy; trafikk (bane) Nei    Ikke aktuelt 

29. Støy; andre kilder Nei    Ikke aktuelt 

30. Forurenset grunn Nei    Ikke aktuelt 

31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 
32. Høyspentlinje (stråling) Ja 1 1  Nære høyspent, men ikke 

boligformål i planen. 

33. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke aktuelt 

34. Avfallsbehandling Nei    Ikke aktuelt 

35. Oljekatastrofeområde Nei    Ikke aktuelt 
Medfører planen/tiltaket: 

36. Fare for akutt forurensning Nei    Ikke aktuelt 

37. Støy og støv fra trafikk Nei      For lite trafikk genereres 

38. Støy og støv fra andre kilder Nei    Ikke aktuelt 

39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 

40. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke aktuelt 

Transport. Er det risiko for: 

41. Ulykke med farlig gods Nei    Ikke aktuelt 

42. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei    Ikke aktuelt 

Trafikksikkerhet 

43. Ulykke i av-/påkjørsler Nei    God sikt. Lav hastighet. 

44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4  I gatenettet. Lite sanns. 

45. Andre ulykkespunkter Nei    Ikke aktuelt 

Andre forhold 

46. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål 
 

Nei    Ikke aktuelt 
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

47. Er det potensiell sabotasje-/ 
terrormål i nærheten? 

Nei    Ikke aktuelt 

 

48. Regulerte vannmagasiner 
med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand mm 

Nei    Ikke aktuelt 

49. Naturlige terrengformasjoner 
med spesiell fare (stup etc.) 
 

Nei        Ikke aktuelt 

50. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei    Ikke aktuelt 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

51. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei    Ingen spesielle farer 
utover alminnelig fare ved 
slik virksomhet. 

52. Skolebarn ferdes 
gjennom/langs planområdet 

Nei    Kun langs med området. 
Lave hastigheter. 

 
 

3.2. Samlet risikovurdering. 

 

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er 

kommentert i neste punkt. 

 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Svært sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig 4, 5, 23, 32 1, 19  44  

 

3.3. Tiltak. 

 

De forhold som kunne gi noe risiko er her kontrollerbare, forutsatt med riktige tiltak: 

 

4. VURDERINGER. 

 

1 og 4. Masseras/-skred og flom. 

 

Den mulige faren består i at området har skrenter mellom byggeområdene og elveløpet. 

Skrenten i syd er delvis naturlig og delvis bygd opp av tørrmurer. Skråningen i nordvest utenfor 

bygget som skal utvides er delvis naturlig og delvis som et resultat av utfyllinger over tid. 

 

Det er utført geoteknisk vurderinger av området. (Multiconsult 8.10.2012). De påpeker at dette 

er en elveavsetning (grus/sand) og at ved flom vil strømningshastigheten være lav her, da 
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elveløpet er i ferd med å bli klukket igjen. Det er derfor liten fare for erosjon og graving i 

elveskråningen. 

 

Det er også laget en mer omfattende rapport av Løvlien Georåd (25.6.14), der det gis nærmere 

anbefalinger om byggemetoder. Ikke kvikkleire i området. Se vedlegg. 

 

En vurderer derfor at faren for masseras/-skred og flom (alene eller i kombinasjon) er liten. 

Konsekvensene er også små pga små høydeforskjeller og at det ikke er områder med varig 

opphold nedenfor de mulige ras-/flomområdene. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

5. Radon 

 

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke 

garantere at slik gass ikke kan forekomme. Radon er målt i eksiterende bygg (23.10.13 -

17.02.2014) mht utbygging på samme grunn. Det ble målt meget lave verdier. 23 til 48 bq/m3. 

 

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette skal 

bli et problem blir svært liten. Det planlegges heller ikke boliger innen planområdet. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

19. Vannforsyning, avløp 
 

Innen planområdet ligger en viktig avløpspumpestasjon for hele avløpssystemet i Hønefoss og 

omegn. En mulig fare kunne vært at byggingen utløste grunnbrudd og at avløpsledninger og/eller 

pumpestasjon kunne bli satt ut av drift i kortere eller lengre perioder. 

 

Utbyggingen vil bli prosjektert med vekt på geotekniske vurderinger.  

 

Eksisterende hovedavløpsledning gjennom området beholdes uendret etter avtale med Ringerike 

kommune i møte 10.05.16.   

 

Det avsettes plass til en mulig utvidelse av pumpestasjonen og atkomsten til denne er spesielt 

vurdert mht fremkommelighet og sikkerhet mot ras e.l. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

23. Rekreasjonsområde. 

 

Kommunen har definert strandområdene langs Storelva som rekreasjonsområder, med ønske om å 

lage stier som skal legge til rette for ferdsel. Eksisterende plan har sti vist langs Storelva og langs 

dette blindløpet frem til pumpestasjonen.  

 

Denne planen vil opprettholde ferdselsmulighetene til pumpestasjonen, men også direkte opp til 

vegen som går ned dit. De som vil ta seg en tur langs elva vil ikke gå videre, da det både er 
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topografisk svært utfordrende og fordi naturen her ikke er attraktiv. Det skyldes pumpestasjonen og 

mangel på skjøtsel av vegetasjon og grunn.  

 

Det er derfor ingen stor ulempe planen har for bruken av området til rekreasjon. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

32. Høyspentlinje, stråling. 

 

Det går en høyspent syd for rområdet, som i gjeldende reguleringsplan har 20m byggegrense til 

dens senterlinje. Fra senterlinja til nærmeste del av det planlagte tilbygget blir det ca 35m. Det er 

omtrent det samme som dagens bygg med lager og utsalg av byggevarer er i dag. Det nye bygget 

blir et utsalg/lager og med opphold for ansatte. Ikke bolig.  Dvs at ingen vil bli utsatt for stråling 

hele døgnet.  

 

Avstanden tilsier at stråling ikke vil bli så høy at det vil være helsefare å ha arbeid i nærheten. 

Anbefalt grenseverdi er 0,4 µT (mikro-Tesla). Buskerud Energi opplyser at høyspentlinja har en 

strømføring i gjennomsnitt på 55A. Med ca 35 m mellom bygg og linje vil det i gjennomsnitt gi ca 

0,02 µT, hvilket er godt (80%) lavere enn det som kan betraktes å medføre en viss risiko. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

44. Ulykke med gående/syklende. 

 

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Det skyldes at det ikke blir 

småvarehandel i lokalene. Men det kan argumenteres for at potensiell økt handel også kan gi noe 

økt ferdsel til fots og sykkel, og dermed tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau 

langs kjørevegene anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke trafikanter. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

5. KONKLUSJON OG ANBEFALING. 

 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å 

kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 
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Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Sted: Hønefoss
Adresse: Dronning Åstas gate 14 Gnr: /Bnr: 39/131 og 39/146

Tiltakshaver: Dronning Åstas gate 14 AS
Oppdragsgiver: Dronning Åstas gate 14 AS
Rapport: 14119 nr. 1 - rev. 2
Rapporttype: Geoteknisk data - og vurdering s rapport
Stikkord: Grunnundersøkelser, fundamenteringsforhold , stabilitet
UTM 32 V : Øst: 0569450 Nord: 6669000

Sammendrag
Løvlien Georåd AS har, på oppdrag fra Dronning Åstasgate 14 AS, utført
grunnundersøkelser i Dronning Åstasgate på Hønefoss i Ringerike kommune. Områdets
beliggenhet er vist på oversiktskart på side 3. Undersøkelsene er utført i forbindelse med
mulig tomteu tvidelse med nybygg og vei rundt.

Denne rapporten presenterer resultatene fra grunnundersøkelsene, samt generelle
geotekniske vurderinger av tiltaket.

Grunnen består av sand, silt, grus og leire med uoversiktlig lagdeling ned til om lag 6 – 15
m u/ terre ng. Ved borpunkt 7 ble sonderingen avsluttet på 15 m dyp uten å påtreffe fastere
underliggende masser. Videre indikerer de øvrige sonderingene morene ned til avsluttet
sonderingsdybde.

Dybde til antatt berg er ca. 38 m ved borpunkt 1, de øvrige sondering ene ble avsluttet på
ca. 15 m dyp uten å påtreffe berg.

Det skal etableres et nybygg med 1. etasje på nivå med næringsområdet pluss full kjeller 4
meter lavere. Kjelleren vil delvis komme i dyp skjæring og delvis på en lav fylling.

Grunnforholdene vurde res klassifisert under seismisk grunntype C .
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Oversiktskart

Oversiktskart, kilde: gammel .n orgeskart.no
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Oversikt over bilag

Bilag Nr .

Kart A
Situasjonsplan A1
Koordinat - og borpunktliste A2

Boringer B
Totalsondering er B1 – B 4
Trykk sonderinger (CPTU) B5 – B8

Laboratorieundersøkelser C
Løsmassep rofil C1 – C4
Enaksforsøk C5
Kornfordelingskurver C6 – C8

Tegninger D
Situasjonsplan nybygg og ny vei D1

Beregninger E
Tolking av CPTU - sondering E1
Bæreevnediagram E2
Stabilitetsanalyser E3 – E5

Tillegg T
Eksempel på totalsondering m/ forklaring T1
Forklaring av trykksondering (CPTU) T3
Forklaring av løsmasseprofil T11
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1 Innledning
1.1 Formål
Løvlien Georåd AS har , på oppdrag fra Dronning Åstas gate 14 AS, utført grunnunde rsøkelser
på tomtene med gnr/bnr 39/131 og 39/146 på Hønefoss i Ringerike kommune. Områdets
beliggenhet er vist på oversiktskart på side 3 . Undersøkel s ene er utført i forbindelse med
mulig tomteutvi delse og tilbygg. I senere tid er planene endret til et fr ittstående næringsbygg
som vist på tegning D01.

Denne rapporten presenterer resultatene fra grunnundersøkelsene , vurdering av
pålitelighetsklasse (CC/RC) og geoteknisk kategori (GK), samt generelle geotekniske
vurderinger av tiltaket.

1.2 Underleverandører
Gru nnundersøkelsene og innmåling av borpunktene er utført av Akershus Grunnboring AS.

1.3 Oppdragsgiver
Vår oppdragsgiver er Dronning Åstas gate 14 AS som har vært representert gjennom Jan
Torgersbråten .

2 Utførte undersøkelser
2.1 Befaring
Det ble utført befaring på området den 20.04.14. Til stede var blant annet Per Løvlien og Stian
Kalstad fra Løvlien Georåd AS, samt tiltakshaver Jan Torgersbråten .

2.2 Grunnundersøkelser
Feltundersøkelsene er utført iht. re tningslinjer beskrevet i ref. [1] .

Feltundersøkelsene ble utført av Akershus Grunnboring AS i perioden 14.05 – 22.05.14 .
Undersøkelsene ble utført med beltegående hydraulisk borerigg, utstyrt med felt - pc for
registrering av boredata. Det er utført 7 totalsonderinger, 2 CPTU - sonderinger, satt ned ett
hydraulisk piezometer og tatt 3* prøveserier med opptak av 20 representative poseprøver og 3
"uforstyrrede" sylinderprøver. Borpunktenes beliggenhet er indikert på situasjonsplan, bilag
A1. Sonderingene er vist som enkeltboringer på bilag B1 – B 8 og sonderingsmetodene er
forklart på bilag T1 og T3.

* Ved borpunkt 7 ble det tatt prøver i 2 hull (7 og 7B), da det ikke var mulig å få det første
hullet til å stå åpnet.

2.3 Målearbeid
Akershus Grunnboring AS har utført utsetting og innmåling med GPS - landmålingsutstyr.
Basert på dette målearbeidet og utførte grunnboringer, har vi utarbeidet en koordinat - og
borpunktliste på bilag A2.

2.4 Laboratorie undersøkelser
Laboratorieundersøkelsene er utført iht. re tningslinjer beskrevet i ref. [2] .

Resultatene fra laboratorieanalysene er vist på bilag C1 – C8 og forklaring av løsmasseprofil
er vist på bilag T11.



Dronning Åstasgate 14 AS, Dronning Åstas gate - tomteutv idelse / 14119 Rapport nr. 1 - rev.2 / SKA

7

2.4.1 Poseprøver
På poseprøvene er det utført visuell beskrivelse, klassifisering samt måling av vanninnhold
( w ). I tillegg er det utført 11 målinger av humusinnhold og 10 kornfordelingsanalyser .

2.4.2 Sylinderprøver – Ø54mm kompositt
På sylinderprøvene er det utført visuell beskrivelse, klassifisering, måling av vanninnhold ( w ),
måling av romvekt ( ), samt måling av udrenert skjærfasthet  (su) vha. konus - og
enaksialforsøk. Videre er det utført 3 kornfordelingsanalyser.

3 Beskrivelse
3.1 Topografi og omgivelser
Tomtene ligger i et næringsområde på Dalsbråten, sør for sentrum av Hønefoss. Tomtene er
avgrenset av Dronning Åstas gate mot nord og S torelva mot sør. Rundt eksisterende
bebyggelse er terrenget tilnærmet flatt, på ca. kote +73 ti l +74. Ned mot Storelva i sør, faller
terrenget ned til ca. kote +65. Terrenghelningen er ca. 1:1,25 på det bratteste.

3.2 Grunnforhold
Ifølge kvartærgeologisk kar t forventes elveavsetning og mulig havavsetning i det aktuelle
området, se kartutsnitt på figur 1.

Utførte undersøkelser indikerer at massene består av lagdelte masser av sand, silt , grus, leire -
og delvis tørrskorpeleire, ned til om lag 6 – 15 m u/ terreng. Ved borpunkt 7 ble sonderingen
avsluttet på 15 m dyp uten å påtreffe fastere underliggende ma sser.

Løsmasseprofilene fra prøvetakingen viser a t lagdelingen er uoversiktlig med varierende
klassifisering mellom sand, silt, leire og tørrsko rpeleire. Målt vanninnhold varierer mellom
ca. w = 6 – 24 % .

H umusinnholdet varierer mellom 0,7 – 3,0 % og prø vene klassifiseres som noe humusholdig
til humusblandet ved borpunkt 1, og noe humusholdig ved borpunkt 2 og 7.

Fra prøveserien ved borpunkt 1 er det funnet rester av blant annet tegl, asfalt, isopor og plast
ne d til ca. 5 m dybde.

Udrenert skjærstyrke fra sylinderprøvene ved borpunkt 7 er målt mellom su
D = 35 – 90 kPa,

med bare ett forsøk som ligger under 50 kPa, noe som indikerer at leira kan klassifiseres som
fast.

Videre klassifiseres massene som T4 - masser, som betyr meget telefarlige masser .

Med unntak av borpunkt 7, er det videre påtruffet masser med økt sonderingsmotstand, trolig
morene. Sonderingene ved borpunkt 2 – 7 ble avsluttet på ca. 15 m dybde, mens ved borpunkt
1 ble det sondert ned til ca. 40 m dyp. Borprofilet fra totalsonderingen ved borpunkt 1,
indikerer berg på ca. 38 m dyp.
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Figur 1 : Kvartærgeologisk kart
Gult = Elveavsetning
Blått = Tykk havavsetning
Oransje = Breelvavsetning
Kilde: www.ngu.no

3.2.1 Berg
Dybde til antatt berg er ca. 38 m ved borpunkt 1, de øvrige sonderingene ble avsluttet uten å
påtreffe berg.

3.2.2 Grunnvannstand
Ved borpunkt 1 ble det satt ned en hydraulisk piezometer på 7 m dybde. Denne bl e første
gang avlest den 30.05.14 og var da tørr. Grunnvannstand påvirkes av årstider og
nedbørs intensitet .

3.3 Konstruksjon
3.3.1 Generelt
Det skal etableres et nybygg med 1. etasje på nivå med næringsområdet pluss full kjeller 4
meter lavere. Kjelleren vil delvis komme i dyp skjæring og delvis på en lav fylling. Løsningen
er skissert på bilag D1.
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Videre skal det etableres en ny pumpestasjon nede ved eksisterende trafostasjon, se bilag D1.
Dette tiltaket må prosjekteres og vurderes i ettertid.

4 Redegjørelser
4.1 Fors krifter og standarder
Geoteknisk prosjektering skal utføres iht. gjeldende Eurokoder, se blant annet:

Eurokode 7 – NS - EN 1997:2004+NA:2008 [3]
Eurokode 0 – NS - EN 1990:2002+NA:2008 [4]

4.2 Pålitel ighetsklasse, geoteknisk kategori
Tilbygget og nybygget klassifiseres under pålitelighetsklasse (CC/RC) 2; " Kontor - og
forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, boligbygg osv.", i ht. Tabell NA.A1(901) i ref. [4] ,

Tabell NA.A1 ( 902) angir følgende føringer for kontroll av prosjektering:
• Egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll

Tabell NA.A1(903) angir følgende føringer for kontroll av utførelse:
• Egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll

Tiltaket vil medføre en 4 - 5 meter dyp utgraving som i hovedsak vil foregå i fyllmasser. Det er
ikke påvist sensitive masser eller andre forhold som kompliserer grunnarbeidene.
Grunnforholdene ansees som godt kjent. Prosjektet vurderes klassifisert i geotek nis k kategori
2 (GK2) iht. ref. [3] ; " konvensjonelle konstruksjoner uten unormale risikoer eller vanskelige
grunn - eller belastningsforhold ".

4.3 Byggeplassens egnethet
Tomta ansees som tilstrekkelig egnet til formålet.

5 Geoteknikk
Følgende geotekniske problemstillinger ansees relevante for dette prosjektet:

Fundamentering
G raveskråninger
Stabilitet
Vurdering av jordtrykk
Spuntkasse for pumpestasjon (vurderes senere)
Vurdering av seismisk grunntype

5.1 Prosjektforutsetninger
Geoteknis k e vurderinger er utført på bakgrunn av befaring og mottatt tegning, se bilag D1.

o.k. gulv kjeller kote +68,7
o.k. gulv 1. etasje kote +72,7

5.2 Geotekniske parametere
I det videre har vi definert geotekniske parametere som underlag for vurdering av bæree vne
og stabilitet .
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5.2.1 Silt, s and, grus og siltig, sandig leire
For enkelhets skyld benyttes samme materialparametere for massene over morene. På
bakgrunn av utførte undersøkelser antas materialparametere k = 30° og a = 5 kPa, basert på
Statens vegvesen håndbok V220, se r ef. [5] .

5.2.2 Leire / t ørrskorpeleire
For leira ved borpunkt 7 har vi tolket udrenert skjærstyrke på bakgrunn av CPTU - sonderingen
og utførte laboratorieforsøk. Tolkningen fra CPTU - sonderingen er basert på kjente
korrelasjoner for norsk leire, se ref. [6] . Resultatene fra CPTU - s onderingen er vist på bilag
B7 – B8, hvor man kan se at registrert poretrykk er tilnærmet lik 0 for hele profilet. Dette
skyldes sannsynligvis at massene er dilatante. Tolket skjærstyrke er derfor basert på registrert
spissmotstand fra sonderingen. Vi har valgt å legge til grunn plastisitetstall, Ip = 30 som gir
Nk t faktor varierende mellom 12 – 14.

Med utgangspunkt i ovennevnte , antas skjærstyrkeprofil , hvor z representerer dybde i m u/
terreng:
su

D = 42 + 10,5 * (z - 2) kPa.

Se forøvrig en sammenstilling fra laboratorieforsøkene og CPTU - sonderingen ved borpunkt 7
på bilag E1.

5.2.3 Morene
I jomfruelig morene antas materialparametere k = 38° og c’ = 1 0 kPa, basert på
erfaringsverdier.

5.3 Fundamentering

5.3.1 Generelt
Fyllmasser, m old og masser med organisk innhold må fjernes under nybygge t .

Under gulv og fundamenter skal det være et minimum 250 mm tykt drens - og
kapillærbrytende lag av egnet knust stein, adskilt fra undergrunn med fiberduk klasse 4.

Oppfylling fra dagens ter reng under nybygget utføres med lette masser. Massene legges ut og
komprimeres iht. leverandørens anvisninger. Utomhus benyttes humusfrie kva litetsmasser.
Fyllinger utføres som kvalitetsfylling, hvor fyllmasser legges lagvis og komprimeres iht.
NS 3458:2004, tabell 3, normal komprimering. Tilførte fyllmasser skal være kvalitetsmasser
av knust stein av god fysisk, kjemisk og mekanisk kvalitet.

5.3.2 Nybygg
Nybygget kan fundamenteres direkte på stedlig fast grunn på såler/banketter eller
søylefundament i en dybde som sikrer mot frost eller ved å benytte frostisolering. Det
anbefales å benytte kontinuerlige banketter under vegger for å jevne ut mulige s etninger.
Eventuelle opp blø t te masser (silt/leire) graves vekk og erstattes med kvalitetsmasser.

Som ti llatt dimensjonerende grunntrykk i bruddgrensetilstand (ULS) kan qEd = 1 50 kN/ m2

benyttes. Det gjelder sentrisk belasta fundamenter , uten horisontalkre fter , med
minimum 0, 6 m overdekning fra u.k. fundament og minimum 0, 6 m fundamentbredde .
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Horisontalt belastede fundamenter får redusert vertikal bæreevne som vist på bilag E2 . Merk
at bæreevnediagram m et forutsetter effektiv fundamentbredde , B0 = 0, 6 m og minimum 0,6 m
overdekning. Overdekning fra u.k. fundament regnes som minste overdekning mellom
utendørs terreng og gulv på grunn inne (tykkelse av isolasjon trekkes fra) .

5.3.2.1 Setninger
Ved fullt utnyttede fundamenter forventes setninger i størrelsesorden 1 – 2 % av
fundamentbredden.

5.4 Graveskråninger
Midlertidige graveskråninger utføres med helning 1:1,5. Entreprenør må selv vurdere behov
for erosjonssikring av graveskråningene i anleggsfasen.

5.5 Stabilitet
Vi har vurdert global st abiliteten på tomta. Det er ikk e påvist kvikkleire eller
sprøbruddmateriale i området og områdestabiliteten ansees følgelig ikke som kritisk . Det er
ut ført stabilitetsanalyser langs 2 profiler med plassering som vist på bilag A1. Langs
profil A - A har vi vurdert stabiliteten ned mot Sto relva, samt lokalstabiliteten mot eksisterende
bygg i gravefasen . Bilag E4 viser at vi får F=1,25 mot elva som er det samme som
minimumskravet i Eurokode 7. Vi forventer at det er behov for erosjonssikring og at dette vil
gi en liten forbedring av stabilit eten, så konklusjonen er at dette er OK.

I profil B - B er stabiliteten bedre enn i A - A og er således akseptabel.

5.5.1 Beregningsforutsetninger
Stabilitetsanalysene av byggegropa baseres på gjeldende regelverk:

Eurokode 7, NS - EN 1997 - 1:2004+NA:2008

Laster
Traf ikklast: qEd = 13 kN/m2 (Normal trafikklast , bruddgrenselast, ULS)
Nyttelast på terreng: qEd = 6,5 kN/m2 (Terrenglast, bruddgrenselast, ULS)
Last fra eks. bygg Jevnt fordelt last : qEd = 26 kN/m2 (A ntatt bruddgrenselast, ULS)

Stripefundament: qEd = 150 kN/m (A ntatt bruddgrenselast, ULS)

Stabilitetsanalysene er utført i GeoSuite Stability med Beast 2003 som beregningsprogram.
Programmet beregner grenselikevekt langs skjærflatene, dvs. programmet antar full
mobilisering av jordmaterialet langs glide flaten.

I profil A - A og B - B er det utført analyser med drenerte parametere i grunnen.

5.6 Jordtrykk
Jordtrykk mot fundamenter og kjellervegger i stedlige masser kan beregnes med
jordtrykksfaktor K0

’ = 0,6. I pukk/sprengstein kan jordtrykksfaktor K0
’ = 0 ,4 legges til grunn.

5.7 Spuntkasse for pumpestasjon
Foreløpig vurdering: Pumpestasjonen kan etableres ved å sette en spuntkasse med innvendig
avstivning . M assene på traubunn forventes å bli svært bløte (oppbløtt silt). I bunn av
byggegruben må det sannsynli gvis støpes en avstivende magerbetongplate. Behov for
undervannsstøp og/eller forankring mot oppdrift vurderes senere.
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5.8 S eismisk grunntype (ref. [7] )
For vurdering av seismisk grunntype har vi lagt til grunn 10 m løs sand, over 20 m fast
morene . Ut ifra dette har vi beregnet gjennomsnittlig skjærbølgehastighet vs,30~ 260 m/s som
betyr at grunntype C kan legges til grunn.

6 Supplerende undersøkelser og videre arbeid
Foreliggende rapport vurderes å gi tilstrekkelig informasjon om g runnforholdene , supplerende
grunnundersøkelser er neppe nødvendig.

7 Referanser

[1] Statens vegvesen, «Håndbok R211 Feltundersøkelser,» mai 1997.
[2] Statens vegvesen, «Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser,» 2016.
[3] Norsk standard, «NS - EN 1997 - 1:2004+A1:2013+NA:2016 "Geoteknisk prosjektering"».
[4] Norsk standard, «NS - EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 "Grunnlag for prosjektering av

konstruksjoner"».
[5] Statens vegvesen, «Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging,» 2014.
[6] K. Karlsrud, T. Lunne, D. A. Kort og S. Strandvik, «CPTU correlations for clays,»

International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 16. Osaka, pp.
693 - 702, 2005.

[7] Norsk Standard, «NS - EN 1998 - 1:2004+A1:2013+NA:2014».
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Lab.nr. Punktnr. Dybde (m) Kurve Jordartsbetegnelse Cu * %<20 µ m * Telegruppe **Humus(%) Vanninnh.(%)

4 1 3 - 4 LEIRE, siltig, sandig - 48,5 T4 - 19,2

6 1 5 - 5,8 Sandig, siltig, leirig 67,0 25,4 T4 - 14,4

8 1 6 - 7 SILT, leirig 26,1 41,3 T4 1,0 / 1,0 22,2

10 1 8 - 9 SILT, sandig, leirig - 38,1 T4 1,2 / 1,4 16,6

T
egning
nr.

C
L
S
/S
K
A

T
egnet/K
ontr.

-
M
ålestokk

C
106

Prosjekt

O
ppdragsgiver:

D
ronning
Å
stasgate
14
A
S

* Telefarligheten oppgis i forhold til materiale < 20mm.
** Humus andelen oppgis som 2 verdier hvorav den første anngir % i forhold til total masse, og den andre % i forhold til materi ale < 2 mm

6.6.14

D
ato

14119

Prosjektnr.

C
6

B
ilag
nr.

K
ornfordelingskurve
pkt.1

T
ekst

D
ronning
Å
stasgate
14,R
ingerike 1 2 6 10 20 60 100 200 600um 2 6 10 60mm

75 125 250 500um 1 2 4 8 16 20 31,5 63mm

1
1
.
2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
a
s
s
e
r
t
s
i
k
t
[
%
]

Kornstørrelse

LEIR
SILT SAND GRUS

STEINFin Middels Grov Fin Middels Grov Fin Middels Grov



Lab.nr. Punktnr. Dybde (m) Kurve Jordartsbetegnelse Cu * %<20 µ m * Telegruppe **Humus(%) Vanninnh.(%)

13 2 2 - 2,2 Sandig, siltig 21,3 16,0 T4 1,1 / 1,3 12,2

14 2 2,2 - 3 Sandig, siltig 7,5 15,3 T4 - 19,8

15 2 3 - 4 SAND, siltig 7,8 12,7 T4 0,9 / 0,9 22,7

18 7 1,2 - 2 LEIRE, siltig - 63,1 T4 1,0 / 1,0 20,0

19 7 2,0 - 2,7 LEIRE, siltig - 59,1 T4 - 14,2
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Lab.nr. Punktnr. Dybde (m) Kurve Jordartsbetegnelse Cu * %<20 µ m * Telegruppe **Humus(%) Vanninnh.(%)

20 7B 2,0 - 2,5 Siltig, sandig, leirig 123,6 31,9 T4 0,7 / 0,9 14,9

21 7B 2,5 - 3,0 LEIRE, siltig - 75,1 T4 - 21,4

22 7B 3 - 3,7 LEIRE, siltig - 79,3 T4 - 22,9

23 7B 4 - 4,7 LEIRE, siltig 70,2 T4 - 23,4
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Bæreevne etter Hansen (1970)

B0 0,6 [m]

L0 50 [m]

30 [ ° ] tan 0,58 [ ]
a 5 [kPa] c 2,89 [kPa]

Overdekning 9 [kPa]

under 9 [kN/m3]

M 1,25

Maksimal andel horisontallast av vertikallast
40 %

tan d 0,46 [ ] Nq,d 10,4

d 24,79[ ° ] Nc,d 16,3

cd 2,31 [kPa] N ,d 6,5

Presentasjon av maksimalt tillatt grunntrykk mot horisontallast
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Forklaring av trykksondering (CPTU)
Prinsipp

Trykksondering, CPT (cone penetration test), med poretrykksmåling blir gjerne
forkortet CPTU. Sonderingen utføres ved at en sylindrisk sonde med konisk spiss
presses ned i grunnen med konstant penetrasjonsh astighet 20mm/s.
Under nedpressingen måles kraften mot den koniske spissen, poretrykket like bak
spissen og sidefriksjon mot friksjonshylse på den sylindriske delen.
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Forklaring av løsmasseprofil

Bilag

T 11



M U L T I C O N S U L T  
 

  

 

MULTICONSULT AS, Drammen 
Strømsø Torg 9 · Postboks 2345 · 3003 Drammen · Tel.: 31 30 24 00 · Fax: 31 30 24 01 · www.multiconsult.no · NO 910 253 158 MVA 
 
h:\etater\planbygg\aby\planverk\reguleringsplaner\forelopige\323 - 05 eikli sør næringsområde, endring\2. 1. gangsbehandling\innsendt mai 15\p416-mc-dronning åstas gate-
geoteknisk vurdering-121008 - kopi.docx 

 

 
 

 
Dronning Åstasgate 14 ANS 
Att.: Jan Torgersbråten 
Haugstangen 135 

3533 TYRISTRAND  

 

Deres ref.:    Vår ref.: 813928/gv Drammen, 8. oktober 2012 
 

Dronning Åstas gate 14 
Geoteknisk vurdering av planlagt oppfylling. 

Vi viser til vår befaring 16.08.2012, og mottatt skisse over planlagte fyllingsarbeider sør for Dronning 
Åstas gate 14 i Høneføss.  

 
Skisse over planlagete arbeider. Veien til pumpestasjonen må legges om på ny fylling langs elva. 

 

Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser som Multconsult er kjent med langs elva på denne 
strekningen.  Imidlertid er elva her rester av en meandersving, eller en kroksjø, slik at vi vet at elva har 
gravet seg ned i eksisterende løsmasser på stedet,. 

Kroksjøen i sør er i ferd med å lukkes igjen.  Det er kun i flomperioder at det er gjennomgående 
vannstrøm i denne grenen av elva, og selv da er det trolig liten fart på vannet og dermed liten 
erosjonsfare og graving i elveskråningen. 



M U L T I C O N S U L T  
 

Dronning Åstas gate  
Geoteknisk vurdering 
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Figur 2. Større kartutsnitt, rutenett 100x100m.  Se kroksjølen og den bratte skråningene i øst mot 
Osloveien 

 

 
Figur 3.  Tilsvarende utsnitt fra NGUs løsmassekart, www.ngu.no.  
 
 
 



M U L T I C O N S U L T  
 

Dronning Åstas gate  
Geoteknisk vurdering 
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De gule områdene på NGUs kart i figur 3 viser at det er elveavsatte løsmasser i området.  Slik vi kjenner 
deler av området fra før antar vi at massene består av silt og finsand. 
 
Vi kan derfor ikke se at grunnforholdene skal utgjøre noen hindring for å kunne legge om veien på en trygg 
måte.  For dimensjonering av veien og dokumentering av stabilitet av skråningen anbefales det å 
gjennomføre grunnundersøkelser i form av prøvegraving med gravemaskin.  Om undersøkelsene skulle 
påvise områder med bløt silt med stort vanninnhold, kan disse evt skiftes ut med grovere masser. 
 
for MULTICONSULT AS 

 
 
Gunnar Vik 
  
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/1202-14   Arkiv: GNR 295/1  

Opparbeidelse av hyttevei Gnr/bnr 295/1 - Lykkrosmyra - Vikerfjell 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak «kommunedelplan for 

Ådalsfjella» § 1.1 og § 5.1 ikke tilsidesettes i vesentlig grad, dersom det kun tillates en 

«sommervei».  

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener fordelene med dispensasjon er klart 

større enn ulempene. 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener søknad om dispensasjoner kan 

godkjennes på betingelse av at veien kun skal være en «sommervei». Søknad om 

dispensasjon fra kommunedelplanen § 1.1 og 5.1 godkjennes, og søknaden om tillatelse 

godkjennes i prinsippet. 

4. Med «sommervei» mener hovedutvalget en vei som anlegges slik at opparbeidelse av 

skiløypen ikke vanskeliggjøres. Veien kan ikke brøytes, kjøres på eller liknende når 

skiløypen er preparert.  

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen.  

6. Se orientering om klageadgang.  

 

 

 

  

 

Utskrift sendes til 

Steinar Gundersen, Tollefsløkka 29, 1386 ASKER  

Lars Berghagen, Grønvoldsmoen 39, 3516 HØNEFOSS  

Gunnbjørg Løvø, Leangveien 64, 1387 ASKER  

Jon Løken, Slalåmveien 62, 1350 LOMMEDALEN  

Bengt Pettersen, Sirulveien 42, 0380 OSLO 

Ola Viker, Vestre Ådal 839, 3516 HØNEFOSS 

Jonas Myhre, Fredrik Stangs gate 8, 0272 OSLO 

Birger og Nora Brevik, Glatveds gate 3, 3513 HØNEFOSS 

Per A. Albertsen, Utstranda 356, 3531 KROKKLEIVA 

 



- 

Til orientering nevnes det at kommunalsjef Gunn Edvardsen er med Lars Bergheim som er 

blant de som har protestert, hjemmelshavere av eiendom gnr/bnr 295/101. Kommunalsjefen 

vurderes å være inhabil i denne saken. 

 

 

Sammendrag 

Det er mottatt søknad om opparbeidelse av hyttevei i Veneliområdet på Vikerfjell. Den 

omsøkte veitraseen vil krysse/ bryte skiløypen i området. Det er i forbindelse med det omsøkte 

tiltaket mottatt merknader.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Hyttene ligger i et område definert som hyttebebyggelse i «kommunedelplan for Ådalsfjella». 

Området avsatt til hyttebebyggelse (gult område) er omgitt av arealer definert som LNF-

område (grønt område). Veien starter over LNF-området. 

 

Av kommunedelplanen § 1.1 fremgår det at det må foreligge en reguleringsplan før det 

omsøkte tiltaket kan gjennomføres. Det foreligger ingen reguleringsplan. Det er søkt om 

dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen § 1.1. 

 

Det er heller ikke tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak i LNF-område jfr. 

kommunedelplanen § 5.1. Det er nødvendig med dispensasjon for den delen av veien som 

anlegges på LNF-området. 

 

 

 
(Utskrift av arealplankartet, skiløype er vist med rød strek.) 

 

 

Juridiske forhold  
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Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for dispensasjonsvedtak og angir vurderingskriteriene 

for dispensasjonsvedtak. Det kan settes vilkår for dispensasjonen jfr. plan- og bygningsloven § 19-2 

første ledd.  

 

For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt, for det første kreves det at hensynene 

bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre at «fordelene med å 

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

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er mottatt søknad om opparbeidelse av hyttevei i Veneliområdet på Vikerfjell. Jon Løken 

hjemmelshaver av gnr/bnr 295/1/56 har på vegne av flere hytteeiere sendt inn søknaden, 

heretter kalt tiltakshaver. Av følgeskrivet følger det at totalt 11 hytteeiere enten står bak 

søknaden eller ikke har innvendinger til søknaden. Grunneier er også positiv til opparbeidelse 

av hyttevei. Det er 3 hytteeiere som har merknader til det omsøkte tiltaket.  

 

Av søknaden fremgår det at den omsøkte veitraseen vil gå ned fra Vikerseterveien og ned 

mellom to koller beliggende ca. 100-150 meter fra dagens bilvei. Veien vil gå omtrent midt 

mellom hytte gnr/bnr 295/135 og 295/136. Traseen må gå skrått ned fra eksisterende vei for å 

gi akseptable stigningsforhold. Det er en skiløype i området, veitraseen vil krysse skiløypen ca. 

50-60 meter fra veien. (Se kartutsnitt under «forholdet til overordnede planer»). 

 

Veitraseen vil videre legges ned mot hytte gnr/bnr 295/1/56 og 295/1/58, en veigren er planlagt 

anlagt mot hytte gnr/bnr 295/58 og 295/60. 

 

Vedlagt følger en skisse av den omsøkte veitraseen. Eiendommene markert med gult gårds- og 

bruksnummer har merknader til den omsøkte veitraseen. Den omsøkte veitraseen er vist med 

blå tusj/ penn.  

 
(Skisse av den omsøkte veitraseen) 
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Av søknaden følger det at opparbeidelse av veien vil skje på tilsvarende måte som eksisterende 

stikkveier til hytter i området. Veien vil ha en veibredde på ca. 3,5 meter med få grøfter og 

med minimal ødeleggelse av vegetasjon på siden av veien.  

 

Tiltakshaver: 

Av søknaden fremgår det at hyttene er fra 1960-70 årene. Det er ulike stier av ulik standard i 

dag. I de fleste tilfellene må transport gjøres manuelt, bare enkelte steder kan det gjøres med 

trillebår. Avstanden fra hyttene til bilveien varierer mellom omtrent 15-400 meter. 

 

Tiltakshaver skriver at hyttene ligger på knauser og tørre områder i terrenget, med større eller 

mindre myrområder imellom. Det fremgår at det vil være mulig å anlegge en veitrase på fast 

grunn som i liten grad direkte berøre hyttetomtene. Det er søkt om dispensasjon fra 

kommunedelplanen § 1.1 og § 5.1. 

 

Kommunedelplan § 1.1: 

I henhold til kommunedelplanen § 1.1 kan det i arealer avsatt til byggeområder innenfor planen 

ikke settes i gang arbeid og anleggstiltak nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd, 

bokstav a, b, d, h, i, j og l. Det omsøkte tiltaket omfattes av plan- og bygningsloven § 20-1 

bokstav l. 

 

Tiltakshaver viser også til at det av kommunedelplanen § 1.1 første avsnitt fremgår at tiltak kan 

vurderes å unntas fra plankravet, dersom tiltaket ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse eller 

gjennomføring av reguleringsplan.       

 

Videre begrunner tiltakshaver dispensasjonssøknaden med følgende: 
1. «Veien er tenkt lang ned fra Vikerseterveien i slake svinger ned gjennom hyttefeltet i 

en naturlig trasé for dekning av adkomst til hyttene. Veien går i alt vesentlig på fast 

mark. 

2. Veien er planlagt slik at den i hovedsak går på grunneiers arealer mellom 

hyttetomtene. (unntak se pkt. 7 nedenfor). 

3. Veien vil falle godt inn i terrenget. Veikoter og stigningsforhold vil være moderate og 

akseptable. Terrenget i hytteområdet har i alt vesentlig svakt skrånende fall mot syd. 

4. Veien er tenkt lagt så skånsomt som mulig gjennom terrenget slik at vegetasjon og 

markstruktur på begge sider av veien beholdes mest mulig intakt. Fyllmasse for veilegeme er 

tenkt tilkjørt fra bygda. 

5. Veien er lagt slik at eventuell fremtidig fortetting i hytteområdet vil være mulig. 

Grunneier opplyser imidlertid om at det ikke er planer om flere hytter i det aktuelle område.  

6. Vi har lagt veitraséen slik at både eksisterende og mulige fremtidige hytter enkelt kan 

koples til veien om dette er ønskelig. 

7. Veien berører direkte 2 eksisterende hyttetomter. Det er enighet fra eierne av disse 

hyttetomter at dette kan gjøres, og at rettslige avtaler utarbeides. Hytteeiere av disse 

hytter er blant søkere. 

8. Det har i gjennom mange år vært planer om vei i det aktuelle området. Disse planene 

har ikke blitt realisert. 

9. Detaljert adkomst fra hyttevei og inn til/inn mot den enkelte hytte, er bare antydet 

på tegningene som piler. Dette er detaljer som kan bestemmes seinere. 

Adkomstveiene vil i hovedsak være enkle smale stikkveier som samtidig fungerer for 

biloppstilling.» (Se vedlegg). 
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Kommunedelplan § 5.1: 

I henhold til kommunedelplanen § 5.1 er det ikke tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak i 

LNF-område. 

 

Tiltakshaver begrunner dispensasjonssøknaden med følgende: 

 

1. «Veien berører i meget liten grad definerte LNF område. 

2. Området veien er planlagt i, er pr i dag ikke et uberørt naturområde, men er et etablert 

hytteområde med tilknyttede stier av ulik størrelse. 

3. lnfo fra Miljødirektoratets naturbase angir ingen treff på sårbare arter eller naturtyper i 

området. 

4. En vei til hyttene vil umiddelbart lette adkomsten og øker bruken og nytteverdien for 

hytteeierne. Særlig for hyttene som ligger lengst vekk fra Vikerseterveien er ønsket om 

veiforbíndelse størst. 

5. Da veien kan dekke opp til 11 hytter i et relativt begrenset og samlet område, og med kort 

veilengde, anser vi ikke at denne veien vil skape presedens for lignende veier i området. 

6. Trafikkbelastningen på veien vil være meget lav. 

7. Veien vil redusere slitasje på stier og naturen utenom veien i området og redusere bruken av 

snøscooter i vinterperioden. 

8. Vi er av den oppfatning at Ringerike kommune er interessert i at området og 

hyttene benyttes og at en veitilknytning vil bidra til dette. 

9. Det er flere eldre hytteeiere hvor vei etterhvert vil være helt avgjørende for om hyttene i det 

hele tatt kan benyttes. Dette er et viktig sosialt og samfunnsmessig element. 

10. Vi ønsker å medvirke til at området rundt hyttene i størst mulig grad beholder sitt naturpreg. 

11. Veien vil styrke grunneiers næringsgrunnlag og h6yne bruksverdien for området. 

12. Øket bruk av hyttene blir Økonomisk gevinst i lokalmiljøet. 

13. Nylige vedtatte planer om bedret avkjøringsmulighet fra E16 til Vikerfjellområdet, utløser 

mulighet for ytterligere opp til 300 nye hyttetomter i hele området. Dette vil innebære 

opparbeidelse av en rekke nye hytteveier i Vikerfjellområdet.» 

 

 

Merknader: 

Det er utarbeidet et felles protestskriv. Av merknadene fremgår det at det omsøkte tiltaket ikke 

vurderes å ha allmenn, landbruksmessig eller næringsmessig nytteverdi. Adkomstveien 

reduseres med ca. 250-300 meter for hytteeiendommene. Det presiseres at den samlede 

nytteverdien er liten.  

 

Av prosteskrivet følger det også at området er preget av urørt natur. Hovedskiløypa vil også 

brytes av den omsøkte veitraseen. Videre fremgår det av protestskrivet at veitraseen vil 

forringe naturopplevelsen, særlig uheldig er det for folk som bruker skiløypen.  

 

Særlig to eiendommer vil berøres negativt av veitraseen gnr/bnr 295/101 og 295/135, ved at 

veitraseen plasseres ved deres hytteeiendom. Av protestskrivet fremgår det også at dersom det 

omsøkte tiltaket godkjennes, vil godkjenningen påklages. Protestskrivet følger som vedlegg. 

 

Kommunens oppfølgning:  

Bygningsmyndigheten ved Ringerike kommune mottok søknad om opparbeidelse av hyttevei 

datert 15.9.2017. Det er i forbindelse med søknaden også mottatt merknader. 

Bygningsmyndigheten sendte et foreløpig svar datert 13.11.2017, hvor partene ble informert 

om at saken måtte behandles politisk.  
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Bygningsmyndigheten sendte et nytt brev datert 01.2.2018 hvor partene ble informert om at 

administrasjonen ønsket å gjennomføre en befaring før saken ble behandlet politisk. 

Bygningsmyndigheten informerte om at befaringen måtte utsettes til snøen hadde smeltet, da 

det var ønskelig å se på de traseen der det er planlagt terrenginngrepene jfr. 

byggesaksforskriften SAK10 § 7-3 tredje ledd.  

 

Bygningsmyndigheten gjennomførte en befaring 27.6.2018. Noen av hytteeierne var til stede 

under befaringen.  

 

Planavdelingen har i forbindelse med saken uttalt seg hvor det fremgår at planavdelingen 

generelt er negativ til opparbeidelse av veier i hyttefelt. Bygningsmyndigheten var også negativ 

til det omsøkte tiltaket, hovedmomentet for å være negativ var at den omsøkte veitraseen 

krysser/ bryter skiløypen i området.   

 

Det ble sendt brev med en foreløpig vurdering til partene datert 20.7.2018. I brevet ble det 

gjort rede for at bygningsmyndigheten er negativ til det omsøkte tiltaket. Hovedmomentet for å 

være negativ til tiltaket er at den omsøkte veitraseen krysser/ bryter skiløypen i området. 

Tiltakshaver fikk på bakgrunn av dette anledning til å trekke søknaden.  

 

Tiltakshaver ønsket ikke å trekke søknaden. I en telefonsamtale 23.8.2018 ble tiltakshaver 

spurt om det var aktuelt å endre søknaden. Bygningsmyndigheten lurte på om det var aktuelt 

med en «sommervei», en vei som ikke blir brukt eller brøytet når skiløypen er i bruk. 

Tiltakshaver svarte at det primært var ønskelig med en vei som kunne brukes hele året, men at 

det subsidiært var greit med en «sommervei». 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

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

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

36 første ledd.  

 

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

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

 
 
Behov for informasjon og høringer 

Planavdelingen har uttalt seg i saken. Dispensasjonene vurderes å være av lokal karakter, 

rådmannen kan ikke se at det er behov for ytterligere 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 
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Alternativ løsning 1: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak «kommunedelplan for 

Ådalsfjella» § 1.1 og § 5.1 tilsidesettes i vesentlig grad. 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener fordelene med dispensasjon ikke er klart 

større enn ulempene. 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener dispensasjonssøknad ikke kan tillates. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra 

kommunedelplanen § 1.1 og § 5.1. 

4. Med henvisning til at dispensasjoner ikke godkjennes, avslås søknaden om tillatelse til tiltak 

etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav l.  

5. Se orientering om klageadgang.  

 

 

Alternativ løsning 2: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak «kommunedelplan for 

Ådalsfjella» § 1.1 og § 5.1 ikke tilsidesettes i vesentlig grad. 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener fordelene med dispensasjon er klart 

større enn ulempene. 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener dispensasjonssøknad for bruk av veien 

hele året bør kunne tillates, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning ber om at det innhentes uttalelse fra de som representerer skiløyperne, med 

tanke på avtale om bl.a. opparbeidelse av overgang mellom skiløypen og veien.  

4. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen, forutsatt at partene nevnt i punkt. 3 

ikke er negative til tiltaket.  

5. Se orientering om klageadgang.  

 

 

Alternativ løsning 3: 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

likebehandlingsprinsippet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

For å godkjenne dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er det to vilkår som må være 

oppfylt. For det første kreves det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir 

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

ulempene etter en samlet vurdering». 

 



- 

 

Vilkår 1 – «Hensynene bak bestemmelsen må ikke tilsidesettes i vesentlig grad»: 

Hensynet bak plankravet i kommunedelplanen § 1.1 er å påse at fortetting i områder som er 

avsatt til byggeområder, skjer på en oversiktlig måte med en helhetlig plan. Reguleringsplanen 

skal ivareta diverse hensyn slik at bebyggelsen i området blant annet ikke blir for dominerende. 

Det er på bakgrunn av dette ikke ønskelig med mer eller mindre vilkårlig utbygging uten at det 

foreligger en reguleringsplan. Av kommunedelplanen § 1.1 fremgår det at plankravet kan 

fravikes, dersom det ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse eller gjennomføringen av 

reguleringsplan.   

 

Rådmannen kan ikke se at opparbeidelse av veien vil vanskeliggjøre utarbeidelse eller 

gjennomføringen av en fremtidig reguleringsplan i området. Hensynene bak kommunedelplanen 

§ 1.1 vurderes ikke å bli tilsidesatt i vesentlig grad.   

 

Hensynet bak kommunedelplanen § 5.1 er blant annet å fremme og legge til rette for 

friluftsinteresser. Kommunens kartsystem viser at ca. 10-13 meter av veien vil anlegges på 

LNF-området. Resten av veien vil anlegges på området avsatt til hyttebebyggelse. Det søkes 

om dispensasjon for opparbeidelse av den delen av veien som vil ligge på LNF-området.  

 

Etter rådmannens vurdering er det tale om en liten del av veien som vil berøre LNF-området. 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil ha noen særlig negative konsekvenser for naturmiljøet i 

LNF-området.  

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at dispensasjon fra kommunedelplanen § 1.1 og 

5.1, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsen søker å ivareta.  

 

 

Vilkår 2 – «Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene»: 

Ulempene ved det omsøkte tiltaket er at det er stadig økende omfang av private hytteveier og 

liknende i naturen. Dette er med på å redusere naturopplevelsen. På bakgrunn av dette kan man 

være skeptisk til veiprosjektet.  

 

Da rådmannen oppdaget at det går en hovedskiløype på tvers av den omsøkte veitraseen, 

virket det uaktuelt å anbefale hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å godkjenne 

veiprosjektet. Ved en «sommervei» vil ikke skiløypen berøres av det omsøkte tiltaket.  

 

Av protestskrivet fremgår det at det i kommunedelplanen § 1.1 står at det i reguleringsplan 

skal vurderes etablert mindre felles parkeringsplasser. Rådmannen vil presisere at dette er en 

kan regel og ikke skal regel, kommunen kan altså utvise skjønn. Rådmannen vil også vise til at 

det i kommunedelplanen § 2.2 for fritidsboliger står at det «ved plassering av bygninger, 

interne veier, vann- og avløpsanlegg og andre tiltak skal det tas hensyn til terrengforhold slik 

at skjemmede skjæringer/ fyllinger og store inngrep unngås». Etter rådmannens vurdering 

åpner kommunedelplanen for interne veier i området i visse tilfeller. Rådmannen kan heller ikke 

se at det omsøkte tiltaket vil virke skjemmende.  

 

I denne saken er det korte avstander mellom tomtegrensene. Hoveddelen av veien vil anlegges 

i et område som etter rådmannens vurdering ikke er et uberørt naturområde, men et etablert 

hytteområde. Fordelene med å godkjenne dispensasjonene er at flere hytteeiere får mulighet til 

å bruke hytten, og at det blir parkering på egen tomt. Det er etter rådmannens vurdering tale 



- 

om en kort strekning i LNF-området, et moment som også taler for å godkjenne 

dispensasjonen. Rådmannen kan videre ikke se at det er noen særlige ulemper ved å innvilge 

dispensasjonen.  

 

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

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

bygningsloven § 19-2. 

 

 

Likebehandlingsprinsippet: 

Tiltakshaver sendte mail datert 28.8.2018 med et følgeskriv. I følgeskrivet står det at 

likebehandlingsprinsippet fravikes i denne saken. Tiltakshaver påpeker at det er opparbeidet 

nye hytteveier i området i nyere tid. Veneleivei og Dyrbeinstjernryggen nevnes som eksempler. 

 

Rådmannen har ikke oversikt over alle mindre søknader vedrørende veier, godkjenninger eller 

avslag. Rådmannen kan imidlertid ikke se at noen av de tilsvarende veiene i området krysser 

skiløypen. Saken vurderes derfor å være annerledes. Rådmannen kan ikke se at 

likebehandlingsprinsippet fravikes. 

 

Etter en samlet vurdering har rådmannen kommet til å anbefale å godkjenne søknaden, med 

betingelse av at det kun blir en «sommervei».  

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Kart 

3. Tegninger  

4. Nabomerknader med kommentarer 

5. Følgeskriv med redegjørelse 

6. Følgeskriv, datert 28.8.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 

 

 

 

 

 



- 
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Jon Løken
Slalåmveien 62

1350 Lommedalen

Asker 5. juli201 7

Nabovarsel knyttet til anleggelse av ve¡ t¡l 6 hytteeiendommer

1.0 Protest mot foreslått veiprosjekt Veneli/Vikerfjell.

Da prosjektet ble presentert i 201 5, besluttet 4 hytteeiere å utarbeide et felles protest-skriv
Dette felles protest skriv er vedlagt i signert form.
Man antok at nabovarsel kunne komme, med kort tidsfrist.

2.0 Prosjektets omfang.

Prosjektet består i å etablere eksklusiv vei fram til 6 eiendommer i et område med dobbelt så mange
hytter. Prosjektet er mulig fordi grunneier, der veien skal gå, er svært utbyggings-vennlig i sin innstilling

3.0 Nytteverdi.

Nytteverd ien bestrides

- Det har ingen almen nytteverdi. Bringer ingen verdi for almenheten.
- Det er ingen næringsmessig nytteverdi, heller ikke for landbruk.
- Nytteverdien er utelukkende knyttet til adkomst til 6 hytteeiendommer i fritidsbruk.
Adkomsten reduseres med 250 - 300 meter for disse eiendommer.

Nytteverdien er altså å betrakte som liten

Standard ankomst sommer er 250 - 300 meter gange på sti
Vinter, tilsvarende, en enkel løype fram til eiendommene.
Alternativt scooter{ransport

4.0 Miljøpåvirkning

Nærområdet rundt de aktuelle eiendommer er preget av urørt natur.

Hoved ski-løypa passerer gjennom området.
Ett så vesentlig veiprosjekt, vi vesentlig forringe naturopplevelsen rundt alle eiendommene.
Hoved ski-løypa krysses brutalt i en fin utforkjøring.
Området vil bli forandret fra naturområde til område med bilveier og med parkering med mange biler
spredd utover i området.
En av eiendommene vilfå et uønsket <veikryss foran stuevinduet>.



5.0 Nytteverdi kontra miljøpåvirkning.

Nytteverdien ansees å være beskjeden i forhold til den beskrevne miljøpåvirkning

I 50 år har man akseptert som standard at det er 250 - 300 meter gangvei til disse eiendommer for å
bevare områdets særpreg.
Nå hevdes dette å være et hinder for benyttelse av eiendommene.

Det åpne spørsmål blir da hva man har tenkt å benytte eiendommene til hvis man ikke er i stand til å
transportere seg selv og sin bagasje 250 - 300 meter?
Hele område er lagt opp for nettopp friluftsliv og mosjon.
Hovedaktiviteten er å gå mange kilometer på tur, til fots så vel som på ski.
Det å komme fram til eiendommen er en del av denne frilufts-opplevelsen.

6.0 Videre saksgang

Slik jeg forstår, vil søknaden bli underlagt politisk behandling i kommunen.
Hvis kommunen finner å tolke nytteverdien slik at dispensasjon gis, betyr det i praksis at enhver eiendom
kan få for vei fram.
Vikerfjell omdannes med veisystemer, over det hele
I en slik situasjon kan det være naturlig å anke saken for å få prøvet beslutningen, mer prinsipielt.

Er det vern som gjelder, eller er det veibygging

â*^ àu --*"
Steinar undersen

Vedlegg; Felles protest skriv i signert form



Protest mot foresl ått ve i prosjekt Ve ne I i/Vi kerfje I I

September 2015

Med referanse til søknad om dispensasjon for å bygge vei i VeneliA/ikerfjell området,
vil noen berørte hytteeiere med dette fremme sin protest mot foreslått anlegg.

1 . SAMMENDRAG
Området er regulert til landbruks-, natur- og friluftformå|. Det er etter kommuneplan
for Adabf¡ella, punkt 5.1 fqJbud mot bvgqe- oq anlegqstiltak i slike områder. Når det
nå søkes om dispensasjon for vei, vil viframholde at dette avviker vesentlig fra
hensynet kommuneplanen fremmer, nemlig <uforstyrret natur og miljø i området>.
Ulempene med en dispensasjon og et veiprosjekt er etter vårt syn vesentliqe i forhold
tilfordelen med forenklet framkommelighet til eiendommene ifritids-sammenheng.

Hovedhensikten med å feriere i området er, nå som før, å bevege seg i urørt natur.

Egentransporten på sommerstid består hovedsakelig i bæring av varer eller bruk av
trillebår på grei sti. På vintertid benyttes truger eller ski, eventuelt i kombinasjon med
pulk eller akebrett. Vinterstid er det også enkelt å kjøpe transporttjenester med
snøscooter for å få fram større varelass som matforsyninger, ved og
byggematerialer. Slike tjenester er også tilgjengelig for persontransport.

På grunn av de korte avstander samt mulighetene for leiet transport på vinteren, er
transportmulighetene normalt ikke en begrensning for utnyttelse av eiendommene.

2. UTDYPING AV FORHOLD NEVNT I KOMMUNEPTANEN
Under reguleringsplanens punkt 1 .1 angis at det <skal vurderes etablert mindre felles
parkeringsplasser>. Fra begynnelsen er veien anlagt med felles parkering for hver
500 m, hvorfra hytteeiere følger sti/løype til egen eiendom. Dette er en snart 50 år
gammel hevdvunnet tradisjon for dette området. Det er nettopp en slik felles
parkeringsplass som har eksistert i <vårt> område og som alle de aktuelle hytte-
eiendommer sokner til. Plassen er vel dimensjonert med plass t¡l 15 - 20 privatbiler.
Størst utnyttelse av plassen er det i påsken, men også da er plassen normalt
tilstrekkelig.

Punkt 1 .1 slår videre fast at (som hovedregel tillates ikke skogsbilveier benyttet eller
oppgradert til adkomst for hytter.> I forbindelse med denne søknad finnes ingen
eksisterende vei eller trase, og inngrepene og ulempene ved et veiprosjekt blir langt
større enn angitt her.

Under punkt 1.2 i reguleringsplanen berøres miljøkvaliteter som estetikk og landskap
Det har historisk vært et ønske om å bevare naturen uberørt i dette hytteområdet. A
ha det veifritt, med bilen parkert for å kunne vandre rett ut i urørt natur, har vært en
estetisk kvalitet man hittil har villet verne om. Man slipper å se biler og bilveier i

eiendommenes nærhet.

/c



Et tilsvarende veiprosjekt lansert i dette området i 1991 fikk ikke nødvendig støtte
blant berøñe hytteeiere og ble stoppet før prosjektet ble byggemeldt. Den gang ble
det foreslått at den eksisterende stien alternativt kunne oppgraderes til trillebår- eller
trallestandard ved å bygge små broer itreverk over myrer og bekker.
Dette ble delvis utført somrene etter - og fremkommeligheten om sommeren ble
bedret. Vi nærmer oss nå 50 år med veifri hyttetradisjon i det aktuelle området.
Denne kvalitet og tradisjon er helt i tråd med kommuneplanen og ønskes videreført.

Under reguleringsplanens punkt 2.2 angis at <det må tas hensyn til friluftsliv,
eksisterende stier og skiløyper samt gjennomgående korridorer for ferdsel og vilt>.
Det aktuelle veiprosjekt krysser den mest trafikkerte skiløypa i området, midt i en slak
utforkiøring. Siden traseen for løypa er ryddet for trær og kratt, benyttes den også
flittig som tursti på sommerstid, Et stort antall personer, langt utover oppsitterne ved
den foreslåtte veien, vil derfor få nærkontakt med den, vinter som sommer. De
mindre og åpne myrene mellom hyttene vil også måtte krysses.
Dette vil bryte opp de små turstier som finnes.

3. EGNE øNSKER OG EGNE VURDERINGER AV VEIPROSJEKTET
Det er et grunnleggende ønske om å bevare naturen i nærområdet, rundt den
aktuelle hyttebebyggelsen. Naturopplevelsen starter når motoren stanses på den
felles parkeringsplassen. Et hyttemiljø i naturen, uten innlagt strøm, uten innlagt vann
og fritt for nærkontakt med veier, biler, traktorer og snøfreser - det er disse kvaliteter
som utdyper naturopplevelsen. Man bor, lever og ferdes med enkle midler og ved
bruk av egen kropp. Friluftsliv med vandringer i skog og mark, sommer som vinter,
står ifokus. Ønske om uberørt natur på Vikerflell også iframtiden står helt sentralt.

Hovedargumentet for sidevei vil måtte være transport av varer ved ferieopphold.

I den grad motorisert varetransport er påkrevet, er det, som allerede nevnt, enkelt å
kløpe transporttjenester med snøscooter på vinteren.

Tidligere veiprosjekter i området har førttll store miljø-inngrep. <Forlengelsen)) av
Vikerseterveien til Malotjern med tilhørende anleggsarbeid skapte sår iterrenget og
framstår i dag som et eksempel på hvordan veibygging virkelig kan ødelegge
naturmiljøet på Vikerfjell.

I forbindelse med de mange sideveier som er anlagt, har det vært stort behov for
fyllmasser. Som eksempel nevnes området ved Vikersetra som i dag framstår som et
svæñ skjemmende grustak.

Det er i årenes løp tatt ut store mengder masse flere steder langs hele
Vikerseterveien, med store åpne sår i landskapet som resultat.

Så vel veibygging som masseuttak bør avsluttes hvis miljøet skal holdes intakt.

'c./t^rG



Den foreslåtte sideveiens lengde er ca 300 meter i svakt skrånende terreng mot
eiendommene. Vei-prosjektet, med grøfter og parkeringsplasser, vil ifølge prosjekt-
dokumentasjon framstå som en 6 meter maskin-bearbeidet trase gjennom bevokst
terreng, rundt koller og over myrer. Det må trolig tilføres mange hundre kubikkmeter
masse. Valgt trase er i et fuktig terreng med tele-farlige masser, så kraftig grøfting víl

trolig være påkrevet. Det vedvarende veivedlikehold og veibrøyting vil skape varig
trafikk og støy i området. Veiene vil bliforlenget inn på den enkelte eiendom og
bilene vil bli parkert, spredd, på veien og i terrenget.

skiløyper, stier, og små myrer vil bli krysset. En av bekkene som krysses har en
mindre men helårs vannføring og blir benyttet som vannkilde for noen av hyttene.
Sikker og ren vanntilgang er viktig når alt må bæres i hus. Veien vil gå rett oppstrøms
fra der vann tas ut og vil åpenbart kunne forstyrre vanntilførselen.

De natur- og miljømessige ulempene ved anleggsprosjektet og den senere veidrift
framstår derfor for oss som vesentlige i forhold til den begrensede transport-fordel de
2 - 300 meterne veivil gi interessentene.
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VEDLEGG 9.2 - Kommentarer til naboprotester

Det har innkommet en naboprotest, naboprotesten er mottatt ved personlig oppmøte 6.7.2ot7.

Protesten finnes i Vedleeg 9.1

Vi har følgende kommentarer til protestbrevet:

Saksbehandling:

Ad vedlagte protestskriv: Protest mot foreslått veiprosjekt Veneli/Vikerfjell Sept. 2015:

Vi bemerker at /yvind Halaas som har undertegnet protestskrivet på vegne av eiendom
295/54 har solgt hytta, og er ikke eier lenger. Overdragelsen har trolig skjedd i løpet av 20j.6.

Vi har ikke mottatt innsigelser/naboprotester fra den nye eier, Knut Stavnes og regner
dermed at han ikke har noen innvendinger mot veiprosjektet. Han har som øvrige naboer
blitt tilsendt separat nabovarsling i likhet med andre naboer som ikke står bak prosjektet.

Veiens nytteverdi:

Det legges i protesten betydelig vekt på nytteverdien (pkt. 3.0 og 5.0).

Vi kan ikke se at denne veien har dårligere nytteverdi for hytteeierne enn alle øvrige
hytteveier som er anlagt i Vikerfjellområdet og spesifikt langs Vikerseterveien.

Mange nye hytter og veier er planlagt, dels i nye områder, dels som fortetning av
eksisterende hyttefelt.

Vi ser heller ikke at dette veiprosjektet skal særstilles med hensyn til nytte i forhold til øvrige
anlagte veier i de seinere årene og de planlagte nye veier i nye hytteområder.

Vi bemerker også at 2 av hytteeiere som står bak protesten allerede har hytter som ligger
tett ved Vikerseterveien og har i praksis veitilknytning. I tillegg er det en h¡te som ligger ca.

50 meter fra vei og en h¡te ca. 100 meter fra veien. Det bemerkes også at sistnevnte hytte
gjennom de siste årene har vært minimalt i bruk.

Med så kort avstand til vei, forstår vi at interessen fra disse h¡teeiere for veien er liten.

Nytteverdi for søkere

Vi bemerker videre at 4 av hytteeierne bak søknaden har hytter som har gangavstand på mellom
300-400 meter fra Vikerseterveien. To av hyttene ligger også noe lavere i terrenget, med stigning opp
mot Vikerseterveien.

For søkerne vil veiens nytteverdi være betydelig. Hyttene er i dag ijevnlig bruk, men
avstanden til vei er for enkelte et Økende problem, og vil etter hvert være begrensende på

bruken.



Næringsmessig bruk

Grunneier vil bruke veien i hogstøyemed og ved assistanse for hytteeierne
( hytte repa rasjone r/end ringe r, tilførsel av utstyr m m).

Standard for odkomst til hyttene

I protesten påpekes det at <l 50 år har man akseptert som standard> at det skal være gangvei til
hyttene. Vi mener at dette ikke lenger kan være førende policy. l zOlT lager man neppe hytter uten
veitilknytning.

Vi er ikke enig i at <<å komme frem til eiendommenen skal være en del av hytteopplevelsen.
Mange av oss kan se tilbake på strabasiøse og slitsomme erfaringer fra turer fra bilvei og ned
til hytta baksing i dyp snø, med tung bagasje/mat og utstyr. Transport av ved og annet
nØdvendig tyngre utstyr til hytta er ofte en årlig opplevelse med bismak. Økende alder gjør
ikke dette enklere. Konsekvensen er derfor ofte redusert bruk.

Milj6påvirkning:

Urørt notur

Som tidligere nevnt i søknaden er området AFB-16 (se kartskisse under Vedlegg 1) definert som
hytteområde og er ikke urørt natur, det er heller ikke definert som LNF område. lnnenfor området er
det lov innenfor vanlig sØknadspraksis å endre/påbygge hytter uten dispensasjoner. Hytteeiere og
grunneiere kan hogge trær og annen vegetasjon uten søknad. Det er bare en stripe på ca. L5 meters
bredde langs Vikerseterveien som er definert som LNF, og som krever dispensasjon.
Det finnes i dag mange stikkveier til hytter med avkjøring fra Vikerseterveien nedenfor
bommen til Maloveien. Flere av disse er anlagt de siste årene, Så vidt sØkere har brakt i

erfaring har det ikke fremkommet protester fra hytteeiere mot disse veiene, snarere tvert
imot er disse veien vært avgjørende for nye h¡ter i området. Vi kjenner heller ikke til
protester på nye hytter eller h¡teombygninger.

Sondtak, uttak ov veímasse

I protesten frykter man økende uttak av masser fra eksisterende sandtak langs veien.

For dette veiprosjektet er all fyllmasse til veien forutsatt bilkjørt fra sandtak ned i bygda, slik
at argumentene vedrØrende masseuttak i denne sammenhengen er irrelevant.

Bilbelostning

Det hevdes i protesten at området vil endre med <mange biler spredd utover områdetn.
Bilbelastningen vil være meget liten og vil knapt merkes.

Som også er påpekt i søknaden vil vegetasjonen i området skjerme mot innsyn til veien. Fra
enkelte av hyttene vil veien knapt synes. Se fotos i Vedleqo 1.7.

områdene direkte rundt hyttene er heller ikke der man vanligvis går på tur, men man drar ut
på anlagte stier og løvper i områdene.



Område AFB-16 langs Vikerseterveien (se Vedlegg 1) er vel det området med tettest
hyttebebyggelse og hvor en vei på en relativt enkel måte kan fange opp mange hytter.
Frykten som påpekes i protesten for at det blir fritt frem for bygging av veier i andre deler av
Vikerseterområdet tror vi er sterkt overdrevet.

Veibredde

Veien er tenkt bygget tilsvarende eksisterende stikkveier til hytter, formelt er dette veier i
veiklasse 3, men veiene er som beskrevet tidligere i søknaden, lagt pent inn i naturen med
veibredde på ca. 3,5 meter, få grøfter og med minimal ødeleggelse av vegetasjonen på siden
av veiene. Som nevnt i søknaden er det forutsatt at det er den samme entreprenør som
bygger veien som også har bygget en rekke av tirsvarende veier i området.
Hytteveier anlagt i området de seinere årene er ca. 3,5 brede og i liten grad utstyrt med
Brøfter, de faller godt inn i naturen og etterlater etter vår oppfatning ikke sår i naturen.

Malotjernveien som det refereres til i protesten kan etter vår oppfatning ikke brukes som
sammenligning, da denne er en større tilførselsvei, og en forlengelse av Vikerseterveien.
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Redegjørelse og sØknadsbeskrivelse

7. Søknadsbeskrivelsen

Beskrivelsen gir en sammenstill¡ng av nødvendige forhold rundt søknad om tillatelse til
bygging av hyttevei iVeneliområdet på Vikerfjell.
Beskrivelse er ment som en utdypning av grunnlaget for søknaden og inngår som vedlegg.

2, Eiendommer og hjemmelshavere som er berørt i søknoden
FØlgende eiendommer (gnr/bnr) og hjemmelshavere/fester for eiendommene berøres:

Grunneier: 295/L/O
Hjemmelshaver Ola Viker, Vestre Adal 839, 3516 Hønefoss

1 . Hytte nr 295/136
Hjemmelshaver Karen Margrethe Kaltoft, v/anne Marie Røising Vesleveien j.OB, 1365

Blommenholm
2. Hytte nr 295/58

Hjemmelshaver Terje Johansen, Hamangskogen 98, 133g sandvika
Hjemmelshaver Per Albert Albertsen, Hamangskogen 98, 133g Sandvika

3. Hytte nr 295/68
Hjemmelshaver Jonas Myhre, Fredrik Stangs gt 8,0272 Oslo

4. Hytte nr 295/60
Hjemmelshaver Randi Olene Fossum v/Bente Fossum Ulverud, Gabelsgt 37,0272Oslo

5. Hytte nr 295/98
Hjemmelshaver GunnbjørgLøvø, Leangveien 64, L387 Asker

6. Hytte nr 295/61
Hjemmelshaver Øyvind Røst, Tumyrueien 48,L482 Nittedal
Hjemmelshaver Elin R6st, Niels Henrik Abelsv 45, 0851 Oslo
Hjemmelshaver Olav Røst, Sørbyhaugen 40A,0377 Oslo
Hjemmelshaver Unni R6st, Heggelibakken !7,0375 Oslo

7. Hytte nr 295/tO7
Hjemmelshaver Lars Berghagen, Grønvoldsmoen 39,35j.6 Hønefoss
Hjemmelshaver Gunn Edvartsen Berggaard, Grønvoldsmoen 39, 3516 Hønefoss

8. Hytte nr 295/63
Hje mmelshaver To ne Brorsen Fodstad, Dyredvej 2s, s4gt Blommen lyst Da nma rk

9. Hytte nr 295/t35
Hjemmelshaver Steinar Gundersen, Tollefsløkka 29, 1386 Asker
Hjemmelshaver Gerd Gundersen, Tollefsløkka 29, 1.386 Asker

10. Hytte nr 295/54
Hjemmelshaver Knut Stavnes, Kvernberggaten 39, 3510 HØnefoss

L1. Hytte nr295/49
Hjemmelshaver Dag Pedersen, Løkkaveien 6, t634 Gml Fredrikstad
Hjemmelshaver ulf Pedersen, Kaya seminole 31, North salina, Boniare

Dutch Carribian
12. Hytte nr 295/L/9

Fester Bengt Pettersen, Nadderudveien 52 D, 1357 Bekkestua
Hjemmelshaver Ola Viker, 839 Vestre Â¿alSgg HØnefoss



13. Hytte nr 295/1./58
Fester Birger Brevik,

Fester Norunn Svanhild Brevik,
Hjemmelshaver OlaViker,

14. Hytte nr 295/1./56
Fester Jon Løken,

Fester Birte Løken,

Hjemmelshaver Ola Viker,

Fjordgløtt veien 3, 3530 R6yse

Fjordgløtt veien 39, 3530 Røyse

vestre Ädal 839, 3516 Vestre Ådal

Slalåmveien 62, 1350 Lommedalen
Slalåmveien 62, 1350 Lommedalen
vestre Ädal 839, 3516 Hønefoss

3. Hva tiltaket omfotter
Tiltaket omfatter bygging av ca. 450 meter hyttevei fra Vikerseterveien og er tenkt å knytte 7
hytter i området tíl veiforbindelse.

3.L Hytteområdet
Det aktuelle området ligger på venstre side av Vikerseterveien i Veneliområdet ned mot
Venemyr, ca. 300 meter f6r parkeringsplass ved Lykkrosmyra.
Området har betegnelsen AFB - 16 i Ringerike kommunes delplan for Âdalsf¡ella, se

kartutsnitt nedenfor.
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I det aktuelle delområdet AFB-16 ligger det 2L hytter, samt L hytte ute på kolle ved Venemyr
Videre er t hytte i område AFB-13 ved vei er inkludert i nabovarslingen. Til sammen 23
hytter. For øvrig berøres ikke andre hytter i området AFB-13.

Av disse er det 9 som ligger for langt unna og er ikke aktuelle til denne veien. Av de
resterende 14 hyttene er det 3 som i dag ligger tett ved vei, eller har veitilknytning. Av de
resterende 11 hyttene omfatter søknaden til sammen 6 hyttenheter.
Hyttene i området er bygget hovedsakelig i 1960-70 årene, hvor vei ikke var aktuelt.
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Det finnes i dag stier av ulik standard til hyttene. I de fleste tilfellene er stiene av en slik
karakter at transport må besørges manuelt, bare enkelte steder kan dette gjØres med
trillebår.
På vinterstid kan ulik transport imidlertid planlegges og besørges med snøscooter.
Avstanden fra hyttene til bilvei i dag ligger i mellom ca. 15-400 meter.
Hyttene ligger på knauser ogtørre områder i terrenget, med større og mindre myrområder i

mellom.
Vi mener imidlertid at det vil være mulig å anlegge en veitrasé på fast grunn og at veitraséen i
liten grad direkte berører hyttetomtene.
Der veien berører direkte hyttetomter, forutsettes det at separate avtaler mellom eiere
utarbeides. Dette gjelder for hytte 295/58 og295/t/9. Begge hyttene er med blant søkere og
eiere ønsker vei.

For hytteeiere som ikke er med blant søkere, berøres ikke hyttetomtene direkte

Hyttene ligger i et område definert for hyttebebyggelse i kommunedelplanen for Ådalsf.¡ella
(gul farge i arealplanen), og omgitt av LN F (Landbruks-, Natur- og Frilufts formål) arealer,
På begge sider av Vikerseterveien i det aktuelle området er arealet i et felt langs veien
definert som LNF areal.
LNF arealet kan utnyttes for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (grønn farge i arealplanen). Dette
området må krysses, mens den største delen av veien vil ligge innenfor området definert for
hyttebebyggelse.

Tilknyttende skraverte grønne LNF-områder er definert som Hensyn Landskap H550-2 med
sterkere vern, disse områder berøres ikke. Definerte randsone langs bekk fra Lykkrosmyra
berøres heller ikke.

SØknad om dispensasjon for kryssing av LN F område langs Vikerseterueien finnes som
vedlegg i dokumentasjonen, Vedleoo 4 oo S.

3.2 Veitrosé
I nedenfor viste kart er foreslåtte veitrasé vist. Veien er tenkt lagt ned fra Vikerseterveien og
ned mellom 2 koller omtrent midt mellom hytte 295/1.35 og295/t36 og ca. 1 OO-i.50 meter
fra dagens bilvei. For å gi akseptable stigningsforhold må traséen gå skrått ned fra
eksisterende vei. Veitraséen krysser skiløypen ca. 50-60 meter fra vei. Videre tenkes veien
lagt ned mot hytte 295/L/56 o9295/U58 og en vei gren på ca. L50 meter er tenkt lagt mot
hytte 295/58 o9295/60.
Parkeringsmuligheter ved korte avstikkere mot hyttene,

Veien utformes slik at vannkilde ved en av de nevnte koller (flere av hytteeiere henter vann
der) ikke forringes.
Veien vil kunne falle godt inn i terrenget. Veikoter og stign¡ngsforhold er moderate og
akseptable.

Veien vil i hovedsak gå gjennom skogbevokst område, med lavvokst blandingsskog av gran,
furu og bjørk, ispedd med større furutrær. Enkelte steder står skogen ganske tett, andre
steder mer glissent og åpnere lende. I en del områder vil veien i liten grad kunne sees direkte
fra hyttene. I vedleoo 77 er vist en sammenstilling av fotos fra veitraséen.



Veien vil i hovedtrekk tilsvare Øvrige stikkveier fra hovedvei som er anlagt i området. Det er
forutsatt at samme entreprenør lager veien som tidligere har anlagt hytteveier i samme
området.
Veien vil stenges av med bom mot Vikerseterveien, tilsvarende som for andre stikkveier i

området.

3.3 Veikonstruksjon
Det er en forutsetning at veien legges mest mulig skånsomt inn i terrenget. Søkerne er
selvsagt interessert at veien Ødelegger minst mulig av naturen.
Fyllmasse til veilegeme er forutsatt tilkjørt fra bygda og graving vil foregå i liten grad i selve

veibanen og ikke utenfor veitraséen. Minimum med grøfter lages veien, i hovedsak bare på

den ene side (øvresiden). All vegetasjon som ikke står i veibanen eller henger ut over
veibane, både trær og grunnfauna på bakken beholdes. Den aktuelle veien vil være av type
landbruksvei klasse 3 og kjørebane vil være ca. 3,5 meter bred. I Vedteaa 2.4 er snitt av

veitrasèen vist.

3.4 Kryssing av skilØype
Det er en forutsetning at kryssing av skilØype gjøres med forsvarlig merking på både bilvei og
skiløype, eventuelt at utvidet brøyting av veibredde med lave brøytekanter og snødekke på
veien, slik at det er god sikt og at kryssing er sikker og intakt i perioden hvor skiløypa er i

bruk. Skiløypa går ned en bakke ved 295/63 og ut på en flat myr ica. 100 meters lengde bak
hytte 295/135 for deretter å gå ned en slak bakke med lite fall ned mot kryssepunkt. Veien
går også i slakt fall ned mot krysningspunktet. Det er en forutsetning at det etableres god sikt
fra skiløype og mot vei og i motsatt retning.
Det bemerkes at veien er blindvei, og at trafikkgrunnlaget for veien vil være meget liten.

Det finnes lignende kryssepunkt mellom hyttevei og skiløype bl.a. ved Tosseviksetra.

3.5 Vonnkilde for hytteeiere

Det finnes en vannkilde i området som benyttes av enkelte hytteeiere. Det er en forutsetning
at vannkilde beholdes intakt.
I nedenfor skisse er veitraséen skissert.
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4. Hvilke bestemmelse det sØkes dispensasjon fra
Prosjektet krever søknad om ansvarlig foretak og dispensasjon fra kommunedelplan for
Adatsf¡ etta.

Følgende bestemmelser gjelder:

Byggesaksdel:
Vegen er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven (PLB) I 20-1 med krav om ansvarlig
foretak.

Søknad, prosjektering, utf6relse og kontroll av tiltak som nevnt i 5 20 første ledd skal foreslås

av foretak med ansvarsrett ¡ samsvar med bestemmelser gitt i kapittel, 22 og23.

Tilhørende sØknadsdokumenter finnes i søknaden til Ringerike Kommune.

Dispensasjonsdel:
Det kreves dispensasion fra kommunedelplan for Âdalsfiella. (30.6.201 1 ) på følgende
punkter:

5 1 . L Plankrav. Tiltak etter PLB S 20-L utløser plankrav. Men siste ledd i

bestemmelsen åpner for unntak. Området langs Vikerseter veien er definert som LNF

område.

'/-
/-.¿>-



5 5.1 Forbud mot bygge- og anleggstiltak i LN F- områder (Landbruks-, Natur- og

Friområder). Området langs Vikerseterveien er et LNF område.

I landbruks-, natur- og friluftsområdene er det tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak
som en del av det nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert
på gå rdens ressursgrunnlag.

Dersom tiltaket ikke er itråd med kommunedelplanens bestemmelser må det søkes om
dispensasjon.

Vi forstår det slik at hytteområdene er definert i loven som deler av landbruks- og
gå rdstil knyttet næringsvirksom het.

Tilhørende dokumenter med beskrivelser og begrunnelser vil finnes i søknaden til Ringerike
Kommune

Kulturminner
Gjennom befaringer i området er det ikke påvist fangstgroper, kullmiler for uttak av
myrmalm eller andre synbare kulturminner i veitrasé eller i nær tilknytning til denne.
Vi mener det derfor ikke vil være nødvendig med egen forundersøkelse for kartlegging av
eventuelle kulturminner.
Vi er imidlertid innforstått med kravet i loven for veibygger å melde fra til kommune om slike
minner blir funnet. Dette vil så bli undersøkt nærmere.

5, Om regiondle, statlig eller andre mynd¡gheter er vdrslet og eventuelle
uttalelser lra disse
Det er ikke vært kontakt med andre myndigheter enn Ringerike Kommune. 3 forberedende
møter er holdt med representant fra avdeling for Miljø- og arealforvaltning i Ringerike
kommune. I samsvar med kapittel2T.-L i Lov om byggesaksbehandling i plan- og
bygningsloven er forhåndskonferanse mellom tiltakshavere og kommunen holdt 26. august
2015.

6. Si t u a sj o n s k d rt, ka rt utsn itt o g tvers p rofi I e r
I Vedleqq 2.7 til 2.3 er vist kartutsnitt fra Ringerike Kommunes kartbase over området, og
med innlagt veitrasé. Veien er tegnet inn på kartene av firma Cowi AS. Beskrivelse av veitrasé
og forhold vedrørende vei og omgivelser er gjort i denne redegjørelse, se tidligere avsnitt 3.2
og 3.3. I Vedleaa 2.4 er normalprofil for veien vist, samt tversprofiler i Vedteoq 2.5-2.77.

7. Begrunnelse for sØknad
Bruksverdien og tilgjengeligheten til hyttene vil forbedres vesentl¡g om det legges frem bilvei
til egne hytter.
I dag anlegges det knapt nye hytter uten at det er bilvei frem. Dette er en grunnleggende
standard som i de fleste tilfelle er nødvendig for at hyttene skal være attraktive. Vi mener
generelt også at eldre hytteområder bør kunne dra nytte av denne samfunnsutvikling der
dette er praktisk mulig, ikke for høye kostnader, tilstrekkelig interesse og begrensede inngrep
i naturen.

Flere av hyttene eies av eldre personer som etterhvert ser sterke begrensninger i bruken av
hyttene om ikke fremkommeligheten bedres. Flere av hytteeiere har plager som gjør at



fremtidig bruk av hyttene kan bli meget begrenset eller at hytteeiere tvinges til å selge fordi
adkomsten til hyttene blir for problematisk. Dette gagner neppe eiernes helse og trivsel.
Vi er av den oppfatning at det beste for hytter, eiere og kommuner er at hyttene er i bruk.

Området er pr i dag ikke et uberørt naturområde, men har i dag mange hytter og tilknyttede
stier av ulik størrelse som preger området.

Hogst i området er også tillatt av grunneier.

Vi registrerer videre at Ringerike Kommune arbeider med å legge til rette for utvikling av
området for natur- og rekreasjonsformå1, og er kjent med fremtidige prosjekter for bygging
av nye hytter i Vikerområdet. Vi regner det som selvsagt at disse områdene vil være tilknyttet
veinettet.

Vi er glad for at grunneier er positiv og viktig bidragsyter til planene, det er en forutsetni ng
for søknaden

8. Dokumentasjon på at sØknaden er ndbovorslet
Nabovarsling til alle hjemmelshavere for hyttene i området som ikke står bak søknaden er
sendt 26.06 .2OL7 .l søknadsvedlegg ligger dokumentert utsendelse av rekommanderte
nabovarsler til berørte parter som ikke er med blant søkerne.

9. Redegiørelse for innkommende naboprotester til sØknaden og søkers
merknader
Av totalt 14 hytteenheter er det 10 som enten står bak søknad eller som ikke har
innvendinger til veien.
Vi har den 6.7.2OL7 mottatt naboprotester fra 4 hytteenheter.
I Vedleoq 9 er innkommende naboprotester vedlagt og kommentert.

70. Kort som er ikke lagt ved ndbovarsl¡ng. Tversprofiler dv veien i
målestokk 7:700 og 7:25
Vedleoa 2.4 til 2.11viser detalj snitt-tegninger av veien. Disse ble ikke vedlagt nabovarsling.



Til Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning, 
Ringerike kommune 
Ad: Søknad om Hyttevei Gnr/bnr 295/1 – Lykkrosmyra – Vikerfjell – Uttalelse fra søkere 
 
Hyttebruk 
Eierne av hyttene bak søknaden ligger lengst unna vei. De som protesterer mot vei har 
hytter som ligger nær eksisterende vei. 
Flere av hyttene eies av pensjonister som av helsemessige årsaker etter hvert ikke kan bruke 
hyttene pga. tungvinn adkomst og kan tvinges til å selge. 
Brensel, hyttevedlikehold, frakting av nødvendig utstyr mm blir for omfattende. 
Flere av søkerne har inntil nå benyttet hyttene langt mere enn de fleste andre i samme 
område. 
 
Likebehandling  
Vi påberoper oss at likebehandlingsprinsippet fravikes. 
Nye hytteveier er bygget i samme området de siste 15 årene her nevnes Veneleinvei og 
Dyrbeinstjernryggen med ca. 25 veitilknyttede hytter. Det er også bygget en ny vei i sommer 
ca. 50 meter øst for veien opp til Vikerkoia fra Vikerseterveien.  
Det planlegges hytteområder ved Vikersetra og Fiskevann med totalt ca. 30 nye hytter, alle 
med planlagt vei til hyttene. 
Det omsøkte vei har mulighet for tilknytning av ca. 11 hytter. Ingen andre steder i 
Vikerseterområdet er det så mange eksisterende hytter som enkelt kan tilknyttes som i dette 
området. Det burde være grunnlag nok for å avvise mulig presedens for fremtidige krav om 
nye veier. 
Det bygges knapt hytter i dag uten vei, en naturlig forutsetning for samfunnets utvikling. 
I Tossevikområdet planlegges det hyttefortetning med flere nye veier. 
 
Skiløypekrysning 
Veien er planlagt å krysse skiløype. 
På veien vil det være meget liten biltrafikk, god oversikt i kryssepunkt, godt merket, og at det 
er samme grunneiere som brøyter både vei og skiløype, hvor krysningspunkt tilpasses 
maksimal sikkerhet. Bom på veien ca. 50 meter fra krysningspunkt. 
Ved Tosseviksetra krysser samme skiløype hyttevei til ca. 25 eksisterende og planlagte nye 
hytter.  
Videre planlegges fortetnings område nord for Tosseviksetra med ca. 10 hytter hvor planlagt 
vei går i skiløypetrase for samme løype.   
 
Deltagere i veiprosjekt 
Vi registrerer at i den seinere tid er hjemmelshavere for ytterligere 2 hytter i området 
positivt interessert i veiprosjektet. 
 
Dispensasjonssøknad 
Det søkes om dispensasjon for kryssing av et belte på anslagsvis 10-15 meter langs 
Vikerseterveien, belte er definert som LNFR område. Resten av veitrasé går på område 
definert som fritidsområde der man ikke trenger dispensasjoner for hytteutvidelser mm. 
Området er ikke regulert og dispensasjon må søkes. Veitraséen er lagt slik i terrenget at den i 
fremtiden kunne vil kunne dekke de fleste hyttene i området.  



 
Inhabilitet 
Hytte med matrikkeladresse 295/101, 3516 Hønefoss har følgende hjemmelshavere: Lars 

Berghagen og Gunn Edvardsen, begge med adresse Grønvoldsmoen 39, 3516 Hønefoss. Lars 

Berghagen har signert protesten mot veiprosjektet. 

Gunn Edvardsen er ansatt i Ringerike kommune, og har det øverste ansvar for bl.a. Miljø- og 

arealforvaltning ved kommunen, området i kommunen som behandler vår søknad. 

På spørsmål fra oss svarer kommunen at habilitet er vurdert og påpeker at ingen av partene 
deltar i tilretteleggelse av søkergrunnlaget. Etter vår oppfatning kan imidlertid derfor ikke 
Berghagens signering av protest tas til følge. 
 
 
Basert på den begrunnelse som nå foreligger fra kommunens side, med alene å vektlegge 
kryssing av skiløype spør vi, om ikke det omsøkte prosjekt vil bli godkjent hvis man unnlater 
brøyting av veien i skisesongen? 
 
 
Vikerfjell 17.8.2018 
 
 
På vegne av hjemmelshavere for hyttene som står bak søknad: 
 
Birger og Nora Brevik - Hytte nr. 295/1/58 
Bengt Pettersen - Hytte nr. 295/1/9 
Jonas Myhre  - Hytte nr. 295/68 
Per A Albertsen - Hytte nr. 295/58 
Bente Fossum  - Hytte nr. 295/60 
Birte og Jon Løken - Hytte nr. 295/1/56 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5509-18   Arkiv: GNR 275/2, 

275/3, 275/4, 275/27  

Strømfremføring til Samsjøen – Søknad om dispensasjon fra krav om jordkabel - 
Gnr/bnr 275/2, 275/3, 275/4, 275/6, 275/27 - Samsjøen hyttefelt 
 

Forslag til vedtak: 

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

jordkabel, mottatt 20.09.2016, til kommunens foreløpige svar 25.10.2016, til tilbakemelding 

fra Ringeriks-Kraft Nett AS 25.01.2017, til kommunens tilbakemelding 03.02.2017, til 

tilleggsinformasjon mottatt 25.05.2018, foreløpig svar datert 13.06.2018, til søknad om 

dispensasjon med tilleggsinformasjon mottatt 05.07.2018 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at fordelene ved dispensasjon for 

strømfremføring ikke er klart større enn ulempene og at vilkårene for dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 ikke er oppfylt. 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at fordelene ved dispensasjon for 

strømfremføring ikke er klart større enn ulempene og at vilkårene for dispensasjon fra 

reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen" § 2 nr. 

12 ikke er oppfylt. 

 

3. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og 

reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen" § 2 nr. 

12 strømfremføring, avslås. 

  

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 

Utskrift sendes: 

Ringerikskraft Nett AS, Postboks 522, 3504 HØNEFOSS 

 

 

Sammendrag 

Ringerikskraft Nett AS har søkt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for 

etablering av kraftlinjer til fremføring av strøm til hytter ved Samsjøen. Det er også søkt 

dispensasjon fra krav om jordkabel for strømfremføring i reguleringsplanbestemmelser § 2 nr. 

12 for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen". 

 



- 

Rådmannen er ikke prinsipielt imot strømfremføring til Samsjøen, men vurderer samlet at 

ulempene ved strømfremføring i luftspentnett er større enn fordelene og anbefaler 

Hovedutvalget å avslå søknad om dispensasjoner. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 16.09.2016 søknad om dispensasjon fra krav om jordkabel for 

fremføring av strømnett til hytter ved Samsjøen fra Ringerikskraft Nett AS. Det har i anledning 

saken vært avholdt møter med Ringerikskraft Nett AS hvor det fra kommunen har deltatt 

representanter fra byggesaksavdelingen, planavdelingen og landbruksavdelingen. Kommunen 

har bedt om at mulighet for strømfremføring i jordkabel utredes nærmere.  

 

I brev 03.02.2017, ba kommunen om konsekvensutredning med fokus på tiltakets virkninger 

for dyre- og fugleliv i planlagt trasé mellom Ådalen og Samsjøen. 24.05.2018 mottok 

kommunen dokumentasjon for traséendring hvor det planlegges jordkabel ved Breitjern og 

endring fra sjøkabel til luftstrekk ved Samsjøen. Det ble også innsendt dokumentasjon hvor 

Cowi og Naturvernforbundet har vurdert virkningen av tiltaket. I tilbakemelding fra kommunen 

13.06.2018 ble det etterspurt vurderinger av virkninger ved å anlegge luftstrekk langs 

Samsjøens østside og beskrivelse av gjennomføring for sjøkabel. Etterspurt dokumentasjon ble 

mottatt i brev 05.07.2018. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Hoveddelen av ledningsnett er planlagt i Landbruks,- natur - og friluftsområde (LNF-område). 

Etter kommuneplanens bestemmelser § 2.1 gjelder et generelt bygge- og anleggsforbud. Etter 

tredje ledd tillates imidlertid etablering av mindre kraft/telefonledninger for boliger og 

stedbunden næring. 

 

Deler av strømfremføring er planlagt i hyttefelt, regulert i reguleringsplan nr.227-02 "Søndre 

Samsjøen". Etter reguleringsplanbestemmelsene § 2 nr. 12 må fremtidig strømtilførsel til 

hyttene legges i kabel inne i hytteområdet. 

 

Juridiske forhold  

Det følger av plan- og bygningsloven § 1-3 at konsesjonspliktige anlegg for overføring eller 

omforming av elektrisk energi mm er tiltak som er unntatt plan- og bygningsloven. 

Fordelingsnett som bygges i henhold til områdekonsesjon etter energiloven § 3-2, er ikke 

omfattet av unntaket, dette fremgår av forarbeidene Ot. prp. nr. 32 (2007-2008), side 40 og 

side 172. 

 

Det er søkt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og 

reguleringsplanbestemmelsene § 2 nr. 12 for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen". 

Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for dispensasjonsvedtaket og vurderingskriteriene 

for dispensasjonsvedtaket fremgår av andre ledd. For å gi dispensasjon kreves det at 

"hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt", videre må 

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

Vilkårene er kumulative og må derfor begge være oppfylt for at det skal kunne gis 

dispensasjon. Etter tredje ledd fremgår det at det ved dispensasjon skal legges særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



- 

Prinsippsak om strømfremføring til hyttefelt i Ringerike har vært behandlet i Formannssskapet 

08.08.2014, i sak 70/14, arkivsaksnummer 13/1049. Formannsskapet stilte seg i vedtaket 

positiv til fremføring av strøm til hytter ved Samsjøen og viste til at fremføring bør skje i 

jordkabel. 

 

Økonomiske forhold 

Det følger av forvaltningsloven § 36, første ledd at en part, etter nærmere vilkår, har rett til å få 

dekket vesentlige sakskostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket dersom et 

vedtak påklages og endres til gunst for parten. 

 
Rådmannen kan ikke se at saken har andre direkte konsekvenser for kommunen. Det tas 

saksbehandlingsgebyr for behandling av saken og gebyr kommer til inntekt for kommunen etter 

selvkostprinsippet. 

 
Behov for informasjon og høringer 

I henhold til forskrift om fysiske tiltak i vassdrag jf flakse- og innlandsfiskeloven, skal 

Fylkesmannen i Buskerud gi uttalelse for kryssing av Samsjøen ettersom vannet er tilholdssted 

for den rødlistede arten edelkreps.  

 

Rådmannen kan ikke se at saken utløser behov for informasjon eller høringer fra andre 

instanser. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2: 

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

jordkabel, mottatt 20.09.2016, til kommunens foreløpige svar 25.10.2016, til tilbakemelding 

fra Ringeriks-Kraft Nett AS 25.01.2017, til kommunens tilbakemelding 03.02.2017, til 

tilleggsinformasjon mottatt 25.05.2018, foreløpig svar datert 13.06.2018, til søknad om 

dispensasjon med tilleggsinformasjon mottatt 05.07.2018 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

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

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er oppfylt. 

 

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

dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre 

Samsjøen" § 2 nr. 12 er oppfylt. 

 

3. Rådmannen bes innhente uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud i forbindelse med 

kryssing av Samsjøen. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden om strømfremføring, 

delegeres myndighet til rådmannen for å viderebehandle saken. 

 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Prinsipielle avklaringer 



- 

Saken vurderes å være av prinsipiell karakter ved at vedtak i saken danner presendes for 

kommunens behandling av saker om strømfremføring i luftstrekk gjennom LNF-områder til 

andre områder for fritidsbebyggelse, herunder Vikerfjell. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til søknad om dispensasjon med vedlegg. Strømfremføring i LNF-område er i 

det vesentligste planlagt ved bruk av luftstrekk fra tilknytningspunkt ved Lystig frem til Nedre 

Finneplassen, i direkte luftlinje ca. 6 km. Det er planlagt jordkabel på deler av strekningen, 

området ved Breitjern og ved kryssing av Samsjøen. Strømfremføring innenfor regulert område 

"Søndre Samsjøen", er i hovedsak planlagt ved bruk av jordkabel, det er imidlertid også 

planlagt luftstrekk til tre hytter innenfor området.  

 

Ringerikskraft Nett AS er områdekonsesjonshaver og har leveringsplikt til kunder som ønsker 

strøm. Tiltaket forutsettes å være i tråd med Ringerikskraft Nett AS sin områdekonsesjon. 

Ettersom anlegg for fordeling av kraft bygget i medhold av områdekonsesjon etter energiloven 

§ 3-2 faller utenfor unntaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven § 1-3 annet ledd jf. 

byggesaksforskriften § 4-3, bokstav c, skal tiltaket behandles som dispensasjonssak.  

 

Tiltaket er i prinsippet i strid med bygge- og anleggsforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 

2.1, samt reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen" § 2 

nr. 12.  

 

Adgangen til å fravike reguleringsplaner er blitt snevrere etter gjeldende plan- og bygningslov. 

I forarbeidene, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008), beskrives det at det ikke skal være en kurant sak å 

fravike gjeldende plan. Hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen tilsier 

at endringer av betydning ikke skal skje ved dispensasjon, men behandles etter planregelverket. 

Innstrammingen i dispensasjonsadgangen er likevel ikke til hinder for at det gis dispensasjon fra 

eldre planer og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller motvirker en hensiktsmessig 

utvikling av gjenstående eiendommer.  

 

Rådmannen ved planavdelingen har vært involvert i prosessen og er negativ til å gi 

dispensasjon fra krav om at fremtidig strømtilførsel må legges i kabel inne i hytteområdet. 

Landbrukskontoret har også vært involvert og har påpekt at strømfremføring i luftstrekk ved 

Breitjern vil ha negative konsekvenser for trekkfugl. Ringerikskraft har imøtegått dette ved å 

prosjektere bruk av jordkabel i området ved Breitjern. Landbrukskontoret har videre påpekt at 

skogbruket kan bli påvirket ved bruk av luftstrekk hvor fremkommeligheten for skogsmaskiner 

blir redusert. 

 

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

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vurdering av dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 

Når det gjelder kommuneplanens bestemmelser i § 2.1 om LNF-områder, gjelder det et 

generelt byggeforbud i LNF-områder. Det er samtidig tillatt med etablering av mindre 

kraftledninger for boliger og stedbunden næring. Hovedhensynet bak bestemmelsen om 

byggeforbud i LNF-områder er å sikre arealer som i hovedsak ikke skal bebygges til bruk for 

landbruksformål og til bruk for allmennhetens ferdsel og opphold når det gjelder 

friluftsinteresser. Rådmannen anser ikke at etablering av strømfremføring i luftstrekk vesentlig 

tilsidesetter hensynene bak bestemmelsen.  



- 

 

Det neste vilkåret er at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter 

en samlet vurdering. Vilkåret er uttrykk for at det må foretas en interesseavveining hvor 

fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Rådmannen ser at det kan være ønskelig 

for hytteeiere i området å ha innlagt strøm, dette kan også gi miljømessige fordeler ved at det 

for eksempel kan legges til rette for mer miljøvennlige toalettforhold i forbindelse med 

fritidsbebyggelse.  

 

Rådmannen har etterlyst vurdering av virkninger for dyre- og fugleliv, friluftsliv og eventuelle 

virkninger for skogbruket. Det er også etterlyst redegjørelse for muligheten til å anlegge 

jordkabel. Ringerikskraft har angitt at strømfremføring kun basert på jordkabel medfører 

vesentlig økte kostnader. Det er ikke lagt frem dokumentasjon på prosjekteringskostnader for 

anlegging av luftstrekk og jordkabel som gir sammenligningsgrunnlag for alternativene til 

strømfremføring.  

 

Videre er det foretatt vurdering av konsekvenser for fuglelivet av Naturvernforbundet 

Buskerud. Virkninger for miljøet ved luftspenn er også beskrevet i fagrapport fra Cowi hvor 

tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12. I begge uttalelser fremgår det at 

rovfugler og fugler med nedsatt syn er utsatt for kollisjon og økt dødelighet som følge av 

luftspenn. I rapport fra Cowi er forslag til avbøtende tiltak merking av kabler, legging av kabler 

i bakken og gjennomgang av trasé for luftspenn til hyttene med ornitolog. 

 

Når fordelene av inngrepet skal vurderes mot ulempene, legger rådmannen vekt på at det er 

tale om strømfremføring til fritidsbebyggelse. Etablert fritidsbebyggelse ved Samsjøen er i dag 

ikke tilknyttet strøm, og det er ikke krav om at fritidsbebyggelse skal være tilknyttet strøm. 

Etter energiloven § 3-3, andre ledd fremgår det at det er adgang til å gi fritak fra 

leveringsplikten. Forarbeidene til energiloven angir i Ot. prp. Nr. 43 (1989-1990), side 88, at 

det kan dispenseres fra kravet om leveringsplikt hvor tilknytningen ikke med rimelighet kan 

foretas på vanlige betingelser, dette gjelder for eksempel tilknytning til blant annet 

fritidsbebyggelse.  

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2, tredje ledd skal det legges særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for blant annet miljø. Momentene som er nevnt i tredje ledd, 

faller også inn under de hensynene som nevnes i lovens formålsbestemmelse i plan- og 

bygningsloven § 1-1. Formålet er å hindre at det gjennom dispensasjoner åpnes for løsninger 

som er til nevneverdig skade for de hensynene som er nevnt. Rådmannen vurderer at området 

for luftstrekk, totalt sett ca. 6 km i direkte luftlinje målt i kommunens kartgrunnlag, må anses 

som et omfattende inngrep i et ellers lite berørt område. Plassering av luftstrekk nær og langs 

vei, reduserer området som totalt sett berøres av inngrep. Likevel vil luftstrekk være synlig og 

gir slik økt tiltakstrykk i området. 

 

Et moment i vurderingen om dispensasjon skal gis vil være om behovene til den som søker 

dispensajon kan løses på annet vis. Slik rådmannen ser det er bruk av jordkabel ikke 

tilstrekkelig vurdert som alternativ i innsendt dokumentasjon. Når det foreligger andre mulige 

alternativer for strømfremføring som medfører mindre synlige inngrep, vurderes dette å trekke i 

retning av at omsøkt tiltak ikke bør godkjennes ettersom tiltaket kan løses på andre måter. 

Fremføring av strøm vil også gi mulighet for lysforurensning i området ved at det etableres 

utebelysning. Kommuneplanen har ingen bestemmelser om utforming av utvendig belysning i 

LNF-områder. I reguleringsplaner blant annet på Vikerfjell, er det imidlertid vanlig at det i 
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bestemmelser fastsettes at utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde, dette for å minimere 

lysforurensning. Lysforurensning vurderes å være en ytterligere belastning på miljøet i tillegg til 

konsekvensene ved synlig luftstrekk. 

 

Rådmannen er ikke prinsipielt imot strømfremføring til Samsjøen, men vurderer at omsøkt 

dispensasjon for strømfremføring i luftstrekk innenfor LNF-område i kommuneplanen, ikke kan 

tilrådes ut fra en samlet belastning på tiltakets konsekvenser for miljøet. 

 

Vurdering av dispensasjon fra krav om jordkabel i reguleringsplan nr.227-02 "Søndre 

Samsjøen" § 2 nr. 12 

Reguleringsplanbestemmelsene § 2 nr. 12 bestemmer at "framtidig strømtilførsel til hyttene må 

legges i kabel inne i hytteområdet". Hensynet bak bestemmelsen er i hovedsak estetiske 

hensynet til estetikk og miljøkvaliteter. Det er i sist innsendte kart for strømfremføring vist 

planlagt luftstrekk til tre hytter innenfor planområdet. Hyttene ligger i ytre del av planområdet, 

lengst vekk fra Samsjøen og andre hytter innenfor planområdet. Det vurderes derfor at 

luftstrekk ikke vil være til sjenanse for de andre hyttene i området. Rådmannen vurderer etter 

dette at etablering av strømfremføring i luftstrekk ikke vesentlig tilsidesetter hensynene bak 

bestemmelsen. 

 

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

vurdering. Som utgangspunkt skal det legges større vekt på offentlige fordeler enn fordeler for 

private. Rådmannen vurderer at flere av de samme hensynene som ovenfor når det gjelder 

vurderinger av konsekvenser, gjør seg gjeldende for vurderingen av konsekvenser innenfor 

reguleringsplanområdet "Søndre Samsjøen". Det er prosjektert bruk av jordkabel i 

hytteområdet for øvrig, men ikke til tre hytter. Det er ikke redegjort for om det er vurdert 

alternativer til strømfremføring for eksempel ved bruk av jordkabel. Rådmannen anser også her 

at bruk av jordkabel til de tre hyttene ikke er tilstrekkelig vurdert. Reguleringsplanen er videre 

fra 2007 og er derfor relativt ny, det vurderes derfor ikke å være en kurant sak å dispensere fra 

reguleringsplan. Samtidig er det i reguleringsplanen ikke satt bestemmelser for eventuelle 

utendørs lyskilder, og fremføring av strøm vil også her gi mulighet for lysforurensning som 

vurderes å være en ytterligere ulempe i tillegg til synlig luftstrekk. Samlet vurderes det at 

fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 

 

Rådmannens samlede vurdering er at ulempene ved strømfremføring i luftspentnett er større 

enn fordelene og at vilkårene for dispensasjon derfor ikke er oppfylt både for strømfremføring i 

luftnett i LNF-område og innenfor regulert hytteområde, reguleringsplan nr.227-02 "Søndre 

Samsjøen". Hovedutvalget anbefales derfor å avslå søknad om dispensasjon. 
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Hei 
 
Vi viser til deres brev datert 13.06.2018 og søker om dispensasjon fra reguleringsplanen § 2, punkt § 12. for å etablere luftlinjer innenfor planområdet. 
Videre søker vi om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i § 2.1, tredje ledd for etablering av kraftlinjer til framføring av strøm til hyttene. Vi har 
innhentet og lagt ved tilleggsinformasjonen som etterspørres i brevet.  
Når det gjelder sjøkabelen ut til øya Holmen, som har kommet som tillegg til vår søknad datert 24.05.2018 ber vi om at den holdes utenfor denne søknaden 
for ikke å forsinke prosessen dersom det kreves undersøkelser av traseen. Vi vil i så tilfelle komme tilbake med en særskilt søknad for kabelen ut til Holmen.  
 
 
Med vennlig hilsen 

Helge Grønvold 

Prosjektleder  
 
Mobil:   +4790117632 

Kontor:  32 11 95 05 

Epost:    Helge.Gronvold@ringeriks-kraft.no 
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Forord

Denne temarap porten er utarbeides som en del av prosjekteringsgrunnlaget i forbindelse med
utbygging av ny strømforsyning til Samsjøen hyttefelt i Ringerike kommune. Rapporten omhandler
temaet naturmangfold og er en vurdering om tiltaket tilfredsstiller kravene i natur mangfoldloven.
Tiltakshaver er Ringeriks - Kraft.

Rapporten ble ferdigstilt i desember 2015, men er revidert etter til innspill fra Ringerike kommune
angående luftspenn og konsenser for fugl.

Arbeidet er utført av COWI AS ved Kristin Moldestad og Halvor Saunes .

Eventuelle spørsmål til rapporten ka n rettes til Moldestad på mail: kmo@cowi.no

Oslo
April, 2017
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Sammendrag
Innledning
Rapporten skal belyse naturm angfoldet i området som vil bli berørt av ny strømforsyning. Rapporten
bygger på de miljømessige prinsippene i Lov om forvaltning av naturens natur mangfold (Lov - 2009 -
06 - 19 - 100) § 8 – 12.

Metode
Det er innhentet informasjon fra offentlige databaser og feltarbeid.

Resultater
Planområdet er består av Samsjøen hvor det skal legges undersjøiske kabler og hyttegrendene,
enkeltstående hytt er rund.

Naturen innenfor planområdet består i hovedsak av furuskog med blåbær som dominerende i
marksjiktet. Naturtypen er definert som A4 Blåbærskog (Fremstad 1997). Kantvegetasjonen består
av furuskog helt ned til vannet med enkelte partier med løvtrær (gråor, hegg, selje og bjørk). Det er
noe løvtrær enkelte steder og i kantvegetasjonen. På befaringen ble det registrert elveløp ved landtak
nr 9 og en ravine (VU) nord for Lystig. Det er registrert en MIS lokalitet (miljøregistrering i skog)
ved Samsjøen , dette er et parti med eldre løvtrær.

Samsjøen er registrert som en lokalitet for to rødlistearter edelkrepsAstacus astacus(EN) og
Storlom Gavia arctica (NT) og den fremmede arten ørekyt Phoxinus phoxinus .

Anbefalinger og forslag
Rapporten anbefaler a t det utarbeides en rigg og marksikringsplan for å redusere skadene på
naturmangfoldet, samt at det anbefales å håndtere massene lokalt og gjøre tiltak for å redusere
tilvekst av næringskrevende arter i gravetraseen. Det anbefales å gjennomføre tiltak for å redusere
avrenning fra prosjektet til vassdrag.

Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12
De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøvels e av
offentlig myndighet :

Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det fore ligger god og oppdatert dokumentasjon av arter og
naturtyper i planområdet som et godt grunnlag for videre planlegging.

Til § 9 om føre - var - prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er godt er konsekvensene av tiltaket i
forhold til naturmangfoldet godt kjen t. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er
liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet.

Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Tiltaket medfører i liten grad at den sam lede
belastningen på naturmangfoldet vil øke ved Samsjøen .

Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Kostnadene, inklusive
avbøtende tiltak, bæres av utbygger.

Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en forutsetning at de mest
miljøforsvarlige teknikker legges til grunn. Lokaliseringen av tiltaket er knyttet til plassering av
hyttefeltet. Det anbefales at det ikke benyttes nedspyling av ledninger under vann.
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1 Innledning
COWI AS er engasjert a v Ringeriks - Kraft med å vurdere konsekvenser iht. naturmangfoldet §8 - 12 i
forbindelse med etablering av nye ledningstrase er for strøm inn til hytter på strekningen Åda l -
Samsjøen i Ringer ike kommune .

Rapporten belyser hvilke naturverdier som finnes og hv ilke virkninger som kan oppstå som følge av
planforslaget. Temaet er vidt og har ikke alltid en klar og entydig avgrensning. Kapitel 2.4 redegjør
for hvordan temaet naturmangfold er avgrenset i rapporten. Temarapporten inneholder også et
avsluttende kapite l som belyser forholdet til Naturmangfoldlovens kap II og kan brukes som
grunnlag for kommunens vurdering av tiltaket.

Denne rapporten belyser:

N aturmangfold i planområde og influensområde. Viktige forekomster avgrenses og
verdivurderes
S annsynlige virkn inger av tiltaket på naturmangfoldet
H vilke forhold som er viktige i e n helhetlig økosystemtilnærming
A ktuelle avbøtende tiltak og hvordan slike tiltak kan belastes tiltakshaver

Temarapporten er et underlag for – og vedlegg til – planbeskrivelse med kon sekvensutredning.

1.1 Mål
Rapporten skal belyse naturm angfoldet i området som vil bli berørt av ny strømforsyning. Rapporten
bygger på de miljømessige prinsippene i Lov om forvaltning av naturens natur mangfold (Lov - 2009 -
06 - 19 - 100) § 8 – 12. Metode

1.2 Datainnhenti ng
Opplysninger om naturmangfold i planområdet er hentet ut fra eksisterende, offentlig tilgjengelig
kunnskap fra nasjonale baser som naturbase.no, artskart.no, vann - nett.no, NGU berggrunns - og
løsmassekart.

Datagrunnlaget er supplert med befaringer i felt . Feltarbeidet har to hensikter:

1) O ppdatere eksisterende informasjon samt

2) F ange opp eventuelle uregistrerte forekomster.

Naturmangfoldet kan endres over tid og det er åpenbart viktig å sikre at man foretar vurderinger som
baseres på oppdatert kunnskap. De tte gjelder kunnskap om selve naturmangfoldet, men også
kunnskap om den samlede, eksisterende belastningen på naturmangfoldet. Det er lagt vekt på å
undersøke naturmangfold som kan tenkes å bli påvirket av utbyggingen . Eventuelle viktige
forekomster avgren ses og verdivurderes i henhold til nasjonal metodikk jfr DN Håndbok 11, 13 og
15.

1.3 Feltarbeid
Feltarbeidet ble gjennomført 28 . august 20 15 av Kristin Moldestad og Halvor Saunes . Befaringen ble
lagt opp s lik at både skog og våtmark ble undersøkt for å avdekk e eventuelle verdifulle forekomster
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av arter eller naturtyper og for å få e t overblikk over eventuelle viktige landskapsøkologiske
sammenhenger.

Beskrivelse av tiltakets virkninger (påvirkningers omfang/konsekvenser for naturmangfoldet) er
basert på kunns kap om de lokale forholdene, informasjon fra tiltakshaver og faglig skjønn.

1.4 Rapportarbeid
Under det påfølgende rapportarbeidet ble det søkt etter interessante data om området i naturfaglige
rapp orter og nettbaserte databaser.

Beskrivelse av tiltakets virk ninger (påvirkningers omfang/konsekvenser for naturmangfoldet) er
basert på kunnskap om de lokale forholdene, informasjon fra tiltakshaver og faglig skjønn.

Rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (engelske betegnelser i parentes):
RE – Regional t utryddet (Regionally Extinct)
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)
EN – Sterkt truet (Endangered)
VU – Sårbar (Vulnerable)
NT – Nær truet (Near Threatened)
DD – Datamangel (Data Deficient)

Vegetasjonstyper er beskrevet etter Fremstad (1997).

F remmede arter i Norge – med norsk svarteliste (Gerderaas et al 2012) blir omtalt. Fremmede arter
er risikovurdert i forhold til invasjonspotensial og økologisk effekt. Dette gir fem risikokategorier:

SE - Arter med svært høy risiko har en sterk negativ e ffekt på norsk natur
HI - Arter med høy risiko har stor spredning med en viss økologisk effekt, eller stor økologisk
effekt med en begrenset spredning
PH - Arter med potensielt høy risiko har svært begrenset spredningsevne, men stor økologisk
effekt – e ller omvendt
LO - Arter med lav risiko har lav eller moderat spredning og middels til svake økologiske
effekter

1.5 Avgrensning av temaet
Temaet naturmangfold er vidt og har ikke alltid en klar og entydig avgrensning. I
Naturmangfoldlovens §3 er naturmangfo ld definert slik:

"biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige
er et resultat av menneskers påvirkning. "

I plansammenheng er det først og fremst viktig å belyse naturmangfold som har høy verdi. Med
begr epet "verdifullt naturmangfold" menes i denne sammenhengen først og fremst sjeldne
(rødlistede) naturtyper eller arter, arter eller naturtyper som Norge har et særlig ansvar for og viktige
naturtypelokaliteter eller arter som det er knyttet internasjonale forpliktelser til. Andre eksempler på
verdifullt naturmangfold kan være særegne landskap, vannforekomster eller geologiske forekomster.

Andre forekomster, som leveområder for mange lokalt utbredte planter, dyr og andre organismer er
en del av det lokale, "trivielle" naturmangfoldet men vil i denne sammenhengen komme langt ned på
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verdiskalaen. Mye av det lokale naturmangfoldet i området kan bli sterkt påvirket eller få andre
livsvilkår som følge av en utbygging. Disse endringene vurderes ikke å påvirke forv altningsmålene
for økosystemer, arter eller naturtyper jf. naturmangfoldlovens §§ 4 - 5 og ansees i denne
sammenhengen ikke som vesentlige. De kan likevel bli vurdert som viktige i landskapsøkologiske
sammenhenger eller innenfor andre utredningstema som fril uftsliv, landskap eller som
naturressurser.
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2 Beskrivelse av prosjektet

2. 1 Beliggenhet og beskrivelse av tiltaket
Prosjektet omfatter anlegning av ny 24kV AXCES luftkabel på 4 km fra Ådal og inn til Samsjøen i
Ringerike kommune, Buskerud fylke. Fra Samsjøen s kal ledningen legges i sjøen og videre til 9
landtak på ulike steder rundt sjøen.

Ny ledning vil gå ifra eksisterende trafo ved Lystig gård og nordover til demningen i søndre del av
Samsjøen ( figur 2 - 1 ). Luftledningen v il i hovedsak gå langs eksisterende grusvei, med en avstand fra
veien på 0 - 100 m. Ledningstras e e n vil gå i luftspenn over ravinedalen nord for Lystig går og over
elva Somma etter ca. 1 km. Fra Samsjøen vil ledningen legges nedsunket i sedimentene og legges på
land ved 9 ulike landtak. Landtakene er videre i rapporten referert iht. nummerering Jf. figur 2 - 2 . Fra
Landtakene vil ledningene gå i luftspenn inn til hver av hyttene. Det er ennå ikke bestemt hvilke
hytter som ska l koble seg på strømnettet. Ledningen graves eller spyles ned i grunnen.

Samsjøen er en del av Begnavassdraget og har et areal på 3,28 km². Innsjøen får tilsig fra
Haugerudelva og danner elva Somma ved utløpet. Innsjøen er regulert, med en reguleringshøyde på
207 – 213 meter over havet, totalt 6 m. Maksimal dybde i Samsjøen er 47 m, gjennomsnittsdybde er
14 m. Tiltakene vil ha et begrenset arealbeslag.

Figur 2 - 1 . Oversiktskart over planlagt ny AXC EX - ledningstrase fra Ådal inn til Samsjøen, Ringerike kommune.
Illustrasj on: Ringeriks - Kraft .
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Figur 2 - 2 . Lokalisering av ledningstrase i Samsjøen og plassering av landtak. Illustrasjon: Ringeriks - Kraft
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3 Resultater

3.1 Natur grunnlag

3.1.1 Klima og vegetasjonssone
Bioklimatisk ligge r planområdet i den sørboreale sonen. Denne sonen kjennetegnes av barskog, men
med innslag av varmekjær edelløvskog og oreskog. Sterkt innslag av arter med krav til høy
sommertemperatur. Finnes et stykke inn i landet i Sør - Norge, langs kysten av Trøndelag og med mer
spredte forekomster i Nordland (miljøstatus.no) .

3.1.2 Geologi og kvartærgeologi
B erggrunn i området er kalkfatt ig og består av biotittgneis og glimmerskifer ( NGU.no. )
Løsmassekart over området viser hovedsakelig morenedekke og breavsetninger av var ierende
mektighet og områder som er uten løsmassedekke, figur 3 - 1 .

Figur 3 - 1 . Løsmassekart i undersøkelsesområdet. Kilde: NGU.no

3.1.3 Geologisk og landskapsmessig mangfold
Det er ikke registrert verdifulle geotoper innenfor planområdet (NGU.no \ kart \ naturarv 06 - 2015).
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3. 1 . 4 Vannmiljø
Samsjøen er e n regulert innsjø og er definert som en "sterkt modifisert vannforekomst" (SMVF) i
databasen Vann - nett ( figur 3 - 2 ). Innsjøen er registret i Vann - nett under ID:012 - 562 - L. Det er gjort
få undersøkelser mhp. Kjemisk tilstand i Samsjøen og kjemisk tilstand er derfor satt som "udefinert"
i databasen. Økologisk potensial er satt til "moderat". Fra Samsjøen renne r vassdraget Somma.

Figur 3 - 2 . Utsnitt fra databasen Vann - nett for Samsjøen, Ringerike kommune. Kilde: Vann - nett, 2015.



NY 24 KV LUFT KABEL 13 / 30

3. 1. 5 Naturtyper og artsforekomster

Naturtyper

Naturen innenfor planområdet består hovedsa k furuskog med blåbær som dominerende i marksjiktet.
Natur t ypen er definert som A4 Blåbærskog (Fremstad 1997). Kantvegetasjonen består av furuskog
helt ned til vannet med enkelte partier med løvtrær (gråor, hegg, selje og bjørk). Det er noe løvtrær
enkelte steder og i kantvegetasjonen. Naturen ved hvert landtak er beskrevet under. På befaringen ble
det registrert elveløp ved landtak nr 9 og en ravine (VU) nord for Lystig . Det er registrert en MIS
lokalitet (miljøregistrering i skog) ved Samsjøen, dette er e t parti med eldre løvtrær, se figur 3 - 3 .

Artsforekomster

Samsjøen er registrert som en lokalitet for to rødlistearter edelkrepsAstacus(EN ), Storlom Gavia arctica
(NT 2010/ LC 2015 ) , permanent revir (Woldvik 201 4) og den fremmede arten ørekyt Phoxinus . Fisk som
ørret, abbor, sik og røye lever i innsjøen. Det er registrert elvemusling nederst i Somma helt ned mot samløp
med Begna. Fylkesmannen opplyser at det ikke er konfidensielle arter innenfor planomr ådet.

Det er ikke registrerte artsforekomster langs traseen for luftspenn langs eksisterende kjøreveg.
Landbrukskontoret opplyser imidlertid om at det er flere arter av fugl som bruker Breitjern og at de har
inn/utflygning i nord/sørlig retning.

Figur 3 - 3 . Registrerte artsforekomster i Samsjøen. Punktregist reringer omfatter edelkreps, s torlom og ørekyt. Den
rosa markeringen er MIS lokalitet med eldre løvskog. Kilde: Naturbase.
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3. 2 Menneskelig påvirkning

3. 2.1 Regu lering og infrastruktur
Samsjøen er et regulert vassdrag. Laveste regulerte vannstand er 207,07 m.o.h. og høysete regulerte
vannstand er 213.07 m.o.h. (FBR, 2015), se tabell under.

Innenfor planområdet finnes flere offentlige og private veger til hyttefelt ene.

Tabell 3 - 1 Høyeste og laveste regulerte vannstand i Samsjøen. Kilde: FBR 2015

Målested HRV LRV Differanse

Samsjøen 213,07 207.07 6 meter

3. 2.2 Kulturminner
Det er registrert to kulturminner i nordre ende a v Samsjøen, et tjærebrenningsanlegg og ved
Finneplassen er det gjort et løsfunn. Langs Somma er det tre steinfundamenter fra tømmer
fløtingsperioden.

Figur 3 - 4 Registrerte kulturminner ved Samsjøen. Kilde: www.naturbase.no
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3. 3 Beskrivelse av n aturmangfoldet lokalt

3. 3. 1 L andtak 1
Beliggenhet: Landtak 1 er planlagt øst for demningen i søndre del av Samsjøen.

Naturmangfold : E n liten strand, med svaberg ut i sjøen. Området er brukt til friluftsformål. Ved
stranden voks er det et lite kratt med bjørk, furu, selje og gran. Marksjiktet er delvis fraværende på
grunn av fjell i dagen, men enkelte urter og gressarter vokser i området.

Innsjøen er forholdsvis langgrunn (< 5 m). Sedimentene består av lys grå sand, og er ikke en egnet
som rekrutteringsområde for edelkreps.

Figur 3 - 5 Svaberg skrår slakt ut i Samsjøen ved landtak nr 1.

3. 3. 2 Landtak 2
Beliggenhet: Ved en odde ved badestrand / rasteplass i sør - østredel av Samsjøen .

Natur mangfold : Området er preget av at det benyttes til friluftsformål. Vegetasjonen ved landtaket
skiller seg fra den furuskogen ved at det er lysåpent og det er oppkomme av gran, osp, rogn, einer i
tillegg til furu. Markdekke er i hovedsak som i blåbærskogen, men noe påvirket av at det dumpes
hageavfall på lokaliteten.

Sjøområdet utenfor er langgrunt (<5 m dyp) med grov stein og mudderbunn.
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Figur 3 - 6 Brygge, sandstrand og synlig fjell i dagen ved landtak nr 2.

3. 3. 3 Landtak 3
Beliggenhet: Landtaket er planlagt plassert i en liten bukt på østre side av Samsjøen med utløp fra
myrsig ovenfor. Sør for Røyekisa.

Naturmangfold : Bærlyngskog, påvirket av skjøtsel i form av uttak av enkelte trær. Myrdrag med
diverse st arr og gressarter.

Sjøområdet utenfor er langgrunt med et bunnsubstrat bestående av grov sand og stein.

Figur 3 - 7 Myrdraget ned mot innsjøen er der hvor tømmerstokkene ligger.
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3. 3. 4 Landtak 4
Beliggenhet: Langs veien på østsiden av Samsjøen , litt sør for Brennøya .

Naturmangfold : Skogen på lokaliteten er typisk bærlyngskog.

Sjøbunnen skråner bratt nedover fra land (>5 dyp). Terrengutformingen tyder på at det har foregått
mindre sprengningsarbeider her tidli gere, da det er tydelige brudd og skarpe kanter i grunnfjellet.

3. 3. 5 Landtak 5
Beliggenhet: Nord for Sjøli , Landtaket vil ligge i en bukt med utløp fra en liten bekk med tett
vegetasjon .

Naturmangfold : Blåbærskogen strekker seg ned til en mer lauvrik kant vegetasjonen bestående av
blant annet bjørk og osp.

Innsjøen skråner bratt nedover og sedimentene består av grov sand og stein.
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3. 3. 6 Landtak 6
Beliggenhet: Plasseringen av landtaket er i en bukt omkring flere hytter på østsiden av Samsjøen .

Naturmangfold : Deler av lokaliteten består av klippet graseng ned til vannkanten og enkelte
opparbeidet plantefelt. En stor bjørk vokser i vannkanten. En rosa rugosa (SE) vokser ved
vannkanten. Skogen rundt består av blåbærskog.

Samsjøen er her forholdsvis langgrunn, med sedimenter bestående av sand og grus.

3. 3. 7 Landtak 7
Beliggenhet og bruk : Sør på tangen ved Nedre Finneplassen .

Naturmangfold : Vegetasjonen består av en etablert grasmark og et område med nylig avvirket skog.
Gressenga går stedvis helt ned til stran dsonen . Litt øst for landtaket vokser et kratt med bjørk, her
ble det i tillegg registrert mjødurt, blåtopp, sølvbunke, marikåpe og sner p rørpkvein.

Sjøområdet er langgrunt og sedimentene består av fin sand.
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Figur 3 - 8 Grasmark og skogteig ved Nedre Finneplass.

Figur 3 - 9 Sjøkanten er steinsatt, kantvegetasjonen er fjernet på deler av lokaliteten. Undervannsbildet
viser sediment bestående av fin sand.
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3. 3.8 Landtak 8
Beliggenhet og bruk : Ved utløpet til Vesle Samsj øelva, Vika. Elveløpet ligger forholdsvis skjermet
på grunn av vegetasjon. Det ene elveløpet er stengt av steinblokker ca 20 meter fra sjøen. Det er
dumpet hageavfall ved det stengte elveløpet. På nordsiden av elva ligger en hytte. Gressbakken rundt
og ned til innsjøen klippes jevnlig . Skogsfeltet i bakkant er nylig avvirket.

Naturmangfold : Elvedelta . Arealet mellom kjøreveg og ned til utløpet består av granskog med
innblanding av gråor – heggeskog. Registrerte arter er; hegg, gran, furu, gråor, bjørk, rogn, istervier,
geitrams, gulris, høymole, sø vbunke, skogrørkvein, sennegras , blåtopp, tyttebær, blåbær, myrklegg.
lyssiv, m aiblom, hengeving, teiebær, gaukesyre, firblad, fugletelg, smyle, firkantperikum,
markjordbær, ryllik, skjodbærer.

Denne delen av innsjøen er langgrunn og sedimentene best år av grov sand og mudderbunn.

Figur 3 - 10 Landtak nr 8. Elvedeltaet (øverst til høyre) har en naturlig utforming.
Kantsonen ved hytta er bygd opp og plastret med stener. Foto: COWI AS
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3.3.9 Landtak 9
Beliggenhet og bruk : Landtaket er planlagt øst på Langetangen, nord for Finnsansbuholmen . Det er
en benk og bålplass rett ved landtaket som viser at området benyttes til friluftsliv. Lokaliteten
benyttes også til forankring av båter og kanoer . En sti går fra hytten vest for landtaket og ne d til
sjøen.

Naturmangfold : Den opprinnelige furuskogen er fjernet og det er tett vegetasjon med ungtrær av
rogn, gråor, bjørk, furu og gran. Ut i vannet vokser det en tue med sivaks. Marksjiktvegetasjonen
består i hovedsak av tyttebær, linnea , blåbær, te iebær, skogrørkvein, blåknapp, blåtopp, gulris,
einstape, pors, bringebær, hengeving, skogstrokenebb, myk kråkefot og mjødurt. Bunnsubstratet på
sjøbunnen består av grov stein og grus.

Figur 3 - 11 Landtak nr 9 øst på Langetangen. Ungt kratt vokser helt ut i sjøkanten. Foto. COWI AS

3.3.10 Strekningen Ådal – Samsjøen
Beliggenhet: Langs vegen mellom Ådal og Samsjøen , avstand fra eksisterende veg varierer.

Naturmangfold : Blåbærskog er hovedvegetasjonstypen langs str ekningen , se figur 3 - 12 . Skogen er i
hovedsak driftet skog, og alderen på felteten varierer. De fleste myrdragene ligger på vestsidene av
vegen og blir ikke berørt av tiltaket.

Breitjern ligger på vestre side av vegen. Vannet og myrområdene rundt benyttes som rastested for
fugl. Gaupe er registrert i området.

Ved Lystig er vil tilta ket krysse over en liten ravine, se figur 3 - 13 Raviner er en rødlistet
landskapsform og er kategorisert som sårbar (VU) på norsk rødliste. Ravinen har bratte
karakteristiske skråninger og et lite bekkedrag i bunn se figur 3 - 14 og figur 3 - 15 . Deler av ravinen er
beplantet med granskog .
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Figur 3 - 12 Blåbærskog er hovedvegetasjonsstypen langs ny ledningstrase.

Figur 3 - 13 Utklipp fra kart fra naturbase. Rød sirkel markerer ravinen ved Lystig.

Ravine
(VU)
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Figur 3 - 14 Bratt skråning beplantet med gran.
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Figur 3 - 15 Bekkedrag i ravinen er bevokst med krattvegetasjon. I hovedsak gråor, hegg, bjørk og rogn.

4 Virkninge r av tiltaket

4. 1 Virkninger av landtak og strømkabel i Samsjøen
De største negative risikoen e ved legging av strømkabel i Samsjøen er tap av habitat, fare for negativ
påvirkning på storlom og edelkres, samt spredning av forure nsinger under anleggsa rbeidene:

› Partikkeflukt og tilslamming
Laveste regulerte vannstand er 207,07 m.o.h. Under denne vannstanden vil kabelen trolig spyles
ned i sedimentene, dette vil føre til oppvirvling og partik kelspredning og kan ha uheldige
virkni n ger på vannlevende organi smer. Virkningene på edelkresp kan bli at tilslamming ved
nedspyling av ledningstraseer fører til at krepsens skjulesteder på dypere vann vil bli
nedslammet. Bestanden av edelkreps trolig liten (det ble fanget noen få bifangster under
garnfiske i 2011). B estanden er tilpasset reguleringen i Samsjøen.

› Sprengningsarbeider
Ved noen av landtakene vil det måtte gjøres mindre sprengningsarbeider ved legging av
sjøkabel. Ved sprengning av grunnfjell vil det være risiko for mobilisering av
partikkelforurensning og forurensninger fra utvasking av nitrogen fra sp r engstoffrester
(ammonium) og utvasking av sprengsteinpartikler. Dette er påvirkninger som vil kunne skade
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forholdene for vannlevende organismer, deriblant fisk og edelkreps. Dannelse av giftig
ammonium foreko mmer ved høy pH (>8,5) i vannet, men er lite sannsynlig i denne
sammenheng. Rystelser som følge av sprenging kan forekomme og være negativt for hekkende
fugler.

› F u g l
I henhold til informasjon fra Fylkesmannen er det ikke påvist spillplasser for skogshøns e ller
reder til rødlistede rovfugl som vil bli berørt av luftspenn. Det t e er gamle data og det kan
imidlertid være at det finnes reder og spillplasser som ikke er registrert. Det er registrert storlom
i Samsjøen. Fuglen vil bli forstyrret i anleggsperioden .

4. 2 Virkninger av luftspenn fra Samsjøen til Ådal
Luftspenn i skog gir økt dødelighet for fugl på grunn av kollisjonsfare, spesielt utsatt er skogshøns –
orrfugl og stor fugl. Luftspenn nær leikområder vil kunne føre til økt dødelighet på grunn av høy
tetthet/aktivitet knyttet til artenes leikperioder på våren. Hønsehauk er en rovfugl som er knyttet til
skog. Også denne er blant de artene som kan være utsatt for kollisj on med luftspenn.

Ved hogst av trær langs linja kan k ollisjonsfaren øke for arter som andefugl . Dette er arter som
normalt flyr over skogen.

For strekningen Samsjøen – Åda l foreligger ikke informasjon om forekomster av rødlistearter av fugl
i området. Landbrukskontoret i Ringerike kommune ved E i liv Kornkveen opplyser at Breitjern er en
mye brukt lokalitet for blant annet for andefugl . Han opplyser vider at det e r skogs høns i området.

En luftlinje vil ha negative konsekvenser på fu glelivet i og langs traseen og det anbefales at
avbøtende til tak inkluderes i d et videre arbeidet.
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5 Anbefalinger og forslag
For å ivareta naturmangfoldet best mulig i prosjektet, anbefales følgende tiltak:

5.1 Forslag til avbø tende tiltak for sjøkabel og landtak
› G raving i innsjøen bør gjennomføres når Samsjøen er tappet lengst mulig ned / ved la veste

regulerte vannstand, for å redusere tilslamming og partikkeltransport i vann. Ny ledning må
graves ned slik at den ikke skades av is. Det anbefales at gravearbeidene gjøres så skånsomt
som mulig og at nedspyling ben yttes kun der det ikke er andre alternativer.

› A nleggsveier til landtak og all graving av grøfter bør gjøres på en skånsom måte og med minst
mulig arealbeslag .

› Omfanget av inngrepene ved sprengning av grunnfjell er relativt begrenset og eventuell
tilslammin g av innsjøen av vurderes som lite relevant. Det anbefales likevel at entreprenør
vurderer behovet for siltgardin under anleggsarbeidene.

› Landtaket nr 8 bør ikke ligge i selve elvedeltaet, men foreslås plassert i området nord for hytta
for å unngå eventue lle konflikter med våtmark og potensielle rekrutteringsområder for
edelkreps.

› For å ivareta mulige hekkeplasser for fugl, bør det ikke legges anleggsdrift på holmene i
Samsjøen.

› Videre arbeid må forholde seg til vann forskriften og den kommende vannforvaltning s plane n for
vannregionen Vest - Viken.

5.2 Forslag til avbø tende tiltak for luftspenn
› Forslag for å redusere kollisjonsfaren anbefales det at skogsbeltet mellom Breitjern og vegen

ikke hugges, men bevares intakt.

› L i njene merkes slik at kablene blir mer synlige. Det finnes flere ulike metoder for dette. Tiltaket
anbefales inkludert i den videre prosjekter inge n. Det henvises til rapport om Kraftledninger og
fugl (NINA Rapport 674)

› K abelen leg ges i bakken.

› Trase for EX 400 V luftledning (lavspent) til hyttene gjennomgås av ornitolog, når de
foreligger, for å avdekke eventuelle ikke registrerte re der til rødlistede fuglearter. Andre tiltak
for ivaretakelse av naturmiljøet i traseene anses ikke som relevant innenfor planområdet for
luftledningene.

› Tiltak i ravinen nederst i planområdet bør gjennomføres på en skånsom måte uten å skade
ravinens form og funksjon.
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6 Vurdering av prosjektet i forhold til
N aturmangfoldloven

De m iljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved
utøvel se av offentlig myndighet. Lovens formål er:

"…. at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraf tig 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."

I dette kapittelet er prosjektet vurdert for å se hvordan kravene i §§ 8 – 12 er ivaretatt, event uelle
tiltak er listet opp og det er henvist til rapporter der det er relevant. Den endelige vurderingen om
prosjektet tilfredsstiller kravene i naturmangfoldloven må avgjøres av offentlig myndighet .

6.1 K unnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstre kkelig for å kunne beskrive naturmangfoldet på stedet,
deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal også
være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den saml ede
påvirkning som natu rmangfoldet vil bli utsatt for.

"§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og

økolog iske 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." Naturmangfoldloven

Kunnskapsgrunnlaget skal dekke to forhold:

› Kunnskap om forekomster: Viktig naturmangfold i infl uensområdet. En verdivurdering av
forek omstene er sentralt for å kunne vurdere om kunnskapsgrunnlaget er godt nok .

› Kunnskap om virkninger av tiltaket. Virkningene skal kunne vurderes ut fra den samlede
belastning naturmangfoldet er eller vil bli utsatt for .

Kunnskapsgrunnlaget som er lagt frem i denne rapporten er basert på informasjon fra offentlig
tilgjengelige databaser, kommunikasjon med Ringerike kommune og befaring i felt.
Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok til å kunne vurdere tiltakets påvirkning på miljøet.
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6.2 Føre - var prinsippet
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal
føre - var prinsippet tillegges større vekt.

" § 9.(føre - var - prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger t ilstrekkelig 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 bruk es som begrunnelse for å utsette
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. " Naturmangfoldloven

Kunnskapsgrunnlage t er for godt nok til å anta det kan tas tilstrekkelige føre - var hensyn i prosjektet .
I kapittelet "Anbe falinger og forslag" listes aktuelle tiltak opp for å ivareta naturmiljøet.

6.3 Kostnadene ved miljøforringelse

§§ 11 i Naturmangfoldloven krever at tiltakshaver i hovedsak skal dekke kostnadene ved eventuelle

miljøforringelser.

" § 11.(kostnadene ved miljøfo rringelse 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. " Naturmangfoldloven

I prosjektet vil kostnadene for i varetakelse av naturmangfoldet bæres av tiltakshaver. Eventuelle

miljøforringelser som følge av uønskede hendelser i anleggsperioden vil måtte bekostes av

byggherre/entrepr enør.

6.4 Samlet belastning på naturmangfoldet
Loven krever at påvirkningen tiltaket har på naturmangfoldet skal ses i en større sammenheng.
Eksisterende og framtidige påvirkninger skal inkluderes i vurderingene. Bakgrunnen for denne
vurderingen er først og fr emst om tiltaket har betydning for oppnåelse av forvaltningsmålene for
arter eller naturtyper Jfr. Naturmangfoldlovens §§ 4 - 5.

" § 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige

utbre delsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som

kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur

og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.

§ 5.(forvaltningsmål for arter)

Målet er a t artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene

forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er

nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og

de øvrige øk ologiske betingelsene som de er avhengige av. Forvaltningsmålet etter

første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. Det genetiske mangfold innenfor
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domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for

fremtiden.

§ 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. " Naturmangfoldloven

Naturmangfoldet i skog en er påvirket av t radisjonelt bestandsskogbruk og framstår som triviell,
relativt fattig barskog. Hugging av skog i området kommer som en ekstra belastning på
naturmangfoldet i tillegg til tiltaket.

Arealbeslaget vil være svært begrenset i dette prosjektet og i hovedsak ku n være på områder som
allerede er benyttet til hytteområder og veier. Restarealer og eventuelle områder med bar jord kan gi
gode vekstbetingelser og derved økt fare for spredning av svartelistede karplanter i om rådet. Nye
ledningstrase vil bli regelmessig hugget og dette vil føre til at det etableres en annen vegetasjonstype
i traseen.

Luftspenn i skog gir økt dødelighet for fugl på grunn av kollisjonsfare, spesielt utsatt er skogsfugl.
L uftlinje ne vil ha negative konsekvenser på fu glelivet i og langs traseen .

6. 5 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

N aturmangfoldloven setter krav til at prosjekter skal i størst mulig grad unngå eller begrense skader

på naturmangfoldet:

" § 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. " Naturmangfoldloven

Det settes om en forutsetning at benyttes teknikker og driftsmetoder som ivaretar naturmangfol det

best mulig og at en eventuell nedspyling av traseen unngås i st ørst mulig grad. Det anbefales at det

anleggsveier og graving av grøfter gjøres på en skånsom måte og med minst mulig arealbeslag.

Lokaliseringen av tiltaket er i tilknytning til eksisterende hyttefelt og veianlegg.
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Martin Lindal
Bråtan 11, 3022 Drammen
E - post: martinlindal@hotmail.com

Ringeriks - Kraft Nett
Asbjørnsens gate 14

3513 Hønefoss

Ny 24K V luftkabel, Samsjøen i Ringerike

Innledning
Vi viser til henvendelse fra Ringeriks - Kraft Nett v/Helge Grønvold med forespørsel om en
uttalelse om fuglelivet ved Samsjøen i forbindelse planlagt 24 KV luftkabel i området.

Vår uttalelse er et supplement til Fagrapport fra COWI – Vurdering av tiltak i forhold til
Na turmangfoldlovens §§8 - 12. I forhold til denne rapporten er f orutsetningene en del endret,
i det m an noen steder har gått bort fra sjøkabel og erstattet dette med høyspent luftkabel .
Vi har lagt til grunn plantegninger mottatt fra Helge Grønvold.

Naturvernforbundet i Buskerud har i tillegg til å være en tradisj onell naturvern organisasjon
også et mangeårig og meget omfattende engasjement innen kartlegging av fuglelivet i fylket,
og da spesielt rovfugl. Det omfatter arter som hønsehauk, fiskeørn, jaktfalk, vandrefalk og
kongeørn. Organisasjonens medlemmer arbeider også aktivt med kartlegging av skogshøns,
spesielt storfugl.

De t er med bakgrunn i den kunnskap vi har opparbeidet gjennom dette arbeidet vi uttaler
oss i denne saken. Bortsett fra en enkelt befaring, er d et ikke foretatt noe feltarbeid i
forbindelse med denne rapporten.

Supplerende info om fuglearter på og omkring Samsjøen

Storlom
Som påpekt i rapporten fra COWI er det storlom i Samsjøen. Vi kjenner ikke til konkret
hekking her, men legger til grunn at Samsjøen brukes regelmessig til næringssøk. Den hekker



imidlertid i et vann på åsen øst for Samsjøen (Kilde: Knut Tore Gundersen, Jevnaker) . På
hekkeplass en er a rten er spesielt sårbar for forstyrrelser og endringer i vannstand.

I COWI - rapporten opplyses det at arten er rødlistet med status NT (Nær Truet). Det er ikke
riktig. Ved siste revisjon ble arten tatt ut av rødlista og har nå status LC (Least Concern –
Livskraftig).

Fiskeørn
I forbindelse med Naturvernforbundets Fiskeørnprosjekt 2007 - 2011, ble vi kjent med at det
har vært hekkelokaliteter på åsen vest for Samsjøen. Selv om hekke status nå er usikker, er
det kjent at fiskeørn regelmessig foretar nær ingssøk i Samsjøen. Likedan foregår det
næringssøk av fiskeørn med tilhold på åsen øst og nordøst for Samsjøen, dvs. på
Opplandsiden.

Fiskeørn er klassifisert som N T – Nær Truet på Rødlista. Arten er i tilbakegang i Buskerud.

Hønsehauk
Vi kjenner til en hekkelokalitet nordvest for Samsjøen . På denne lokaliteten har det vært
flere reirplasser oppover langs Vesle Samsjøelva . Vi har også muntlige opplysninger om
hekking av hønsehauk på moen nord for Samsjøveien/Midtre Somdalen. Vi har ikke hatt
anledning til å verifisere disse opplysningene.

Generelt må det antas hønsehauk bruker skogområdene omkring Samsjøen som
jaktområde. Den har en jaktteknikk som innebærer at den jakter inne i skog .

Hønsehauk er klassifisert som NT – Nær Truet på Rødlista. Arten er i t ilbakegang i Buskerud.

Kongeørn
Skogområdene omkring Samsjøen inngår i hekketerritoriet til et kongeørnpar med fast
tilhold i området. Naturvernforbundet har fulgt dette paret i en årrekke. Bestanden av
kongeørn er stabil i Buskerud.

Kongeørn står ikke på Rødlista, men er av Miljødirektoratet klassifisert som en spesielt
hensynskrevende art. Vi har også internasjonale forpliktelser for denne arten
(Bonnkonvensjonens liste II) .

Orrfugl
Orrfugl er vanlig forekommende i skogområdene omkring Samsjøen. Isen på Samsjøen
brukes som spillplass. Spillplassen forflytter seg antakelig noe, men er blant annet observert
på isen øst for Langetangen. Det er kjent opptil 10 spillende orrhan er (Kilde: Knut Tore
Gundersen, Jevnaker).

Storfugl
Storfugl er i likhet med orrfugl vanlig art i området. Det har tidligere vært en spillplass øst for
Samsjøen, et stykke sør for Flåtjernbekken. Grunnet hogst har nok denne spillplassen flyttet
seg (Kilde: Knut Tore Gundersen). I Naturbase er det også registrert en spillplass sør for



Samsjøen, sør for Svartevjua. Grunnet hyttebygging, har denne helt sikkert forsvunnet eller
flyttet . Vi mistenker videre det er spillplass nord for Samsjøen.

Andefugler
Vi har ikke foretatt noe felt arbeid på disse artene og har følgelig ikke spesielle kunnskaper
om disse. Vi antar dog at det i Samsjøen primært er dykkender , som kvinand og laksand. I
Breitjern er forholdene mer egnet for gressender, men vi har som nevnt ikke foretatt
kartlegging av di sse artene.

Konsekvenser av det planlagte tiltaket
De artene som er mest utsatt for kollisjon med kraftlinjer er på den ene siden dårlige flygere,
dvs . fugler med ”høy vingeladning” ( små vinger i forhold til kroppsvekt ) og på den annen
side rovfugler som har en jaktteknikk som gjør de spesielt utsatt. Fugler med dårlig syn er
også utsatt. Blant de omtalte artene her, vil følgende være mest utsatt:

Storlom
Skogshøns ( Storfugl , Orrfugl )
Hønsehauk
Andefugler

Til en viss grad vil det også gjelde kongeørn, selv om denne arten neppe er veldig utsatt for
kollisjon med kraftlinje r som i hovedsak går lavere enn trekronene . Der luftkabel går i åpent
landskap er risikoen større. Av de nevnte artene antas storfugl og orrfugl å være mest utsatt.
Risikoen øker når luftkabler går nær spillplasser , slik som i dette tilfellet .

Elvestrekninger er nat url ige trekkleder for fugl. Luftstrekket som krysser elva sør for
Samsjøen må anses som uheldig. Det samme gjelder luftstrekket over til Nedre Finneplass.

Nedre Finneplass med utløpet av Haugerudelva i bakgrunnen .



Et avbøtende tiltak her vil være merking av kablene, selv om det har begrenset virkning på
arter med dårlig syn. For rovfugl derimot vil sannsynligvis merking av kablene være
virkningsfullt.

Litteraturen angir at skogshøns (storfugl, orrfugl) er mest utsatt høst, vinter og vår. I denne
tiden e r ofte lysforholdene dårlige, slik at avbøtende tiltak i form av merking må antas å ha
en mer begrenset effekt.

Elva sør for Samsjøen, fotografert sørover fra der veien krysser elva.

Med vennlig hilsen

Martin Lindal
Leder av Naturvernforbundet i Buskerud
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VEDRØRENDE UTBYGGING AV STRØMNETT TIL SAMSJØEN 

- foreløpig svar og forespørsel om tilleggsdokumentasjon jf. forvaltningsloven 

 §§ 11a og 17 

 

Ringerike kommune viser til brev, datert 24.05.2018 om bygging av høy- og lavspentnett til og 

ved Samsjøen, til vårt foreløpige svar og forespørsel om tilleggsdokumentasjon i brev 

03.02.2017 og til tidligere kommunikasjon i saken. 

 

I vårt brev 03.02.2017, ba vi om at søknaden ble endret til å gjelde dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser i § 2.1, tredje ledd. Vi ba også om at det ble foretatt en 

vurdering av virkninger for dyre- og fugleliv i planlagt trasé for luftspenn mellom Ådalen og 

Samsjøen, samt redegjøring for muligheten av å anlegge kabel i vei fra tilknytningspunkt i 

Ådalen. Det ble også bedt om en detaljert beskrivelse av hvordan strømfremføring skal 

gjennomføres når det gjelder sjøkabel. Vi kan ikke se å ha mottatt alle etterspurte dokumenter. 

 

I mottatt dokumentasjon i brev, datert 24.05.2018, er det vist enkelte traséendringer for 

strømfremføring. Det er gjort endring av trasé ved Breitjern, hvor det nå planlegges jordkabel i 

en strekning på ca. 900 m, målt i kommunens kartgrunnlag. Det er i brevet videre beskrevet at 

plan om strømfremføring i tillegg til miljøhensyn, også er revidert som følge av vanskelige 

grunnforhold i Samsjøen og at sjøkabel delvis er erstattet med luftkabel på land. I vedlagt 

trasékart, vises det at endret trasé fra sjøkabel til luftstrekk ved Samsjøen, gjør at det etableres 

luftstrekk langs stort sett hele østsiden av Samsjøen. Det er i forbindelse med innsendt 

dokumentasjon 24.05.2018, foretatt vurdering av virkninger fugleliv i planlagt trasé for 

luftspenn mellom Ådalen og Samsjøen. Naturvernforbundet i Buskerud har også gitt en 

uttalelse om konsekvenser for fugl i forbindelse med planlagt tiltak. Det er ikke innsendt 

dokumentasjon på at det er foretatt konkrete vurderinger for virkninger på blant annet dyre- og 

fugleliv, friluftsliv og eventuelle virkninger for skogbruket ved å anlegge luftstrekk på 

Samsjøens østside. Vi kan ellers ikke se at søknaden er endret når det gjelder dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser, at det er redegjort for muligheten til å anlegge jordkabel, eller 

at det foreligger beskrivelse for gjennomføring når det gjelder sjøkabel. 

 

I vårt brev 03.02.2017 ble det vist til at det innenfor de to regulerte områdene, plan 301 - 

Samsjølia hyttefelt og plan 227-02 Søndre Samsjøen hytteområde, er stilt krav om at fremtidig 

fremføring av strøm, må legges i kabel inne i hytteområdet. I mottatte traséskisser vedlagt brev 

24.05.2018, er det vist et luftstrekk innenfor et mindre området ved Søndre Samsjøen 

hytteområde. Dersom det skal anlegges luftstrekk innenfor planområdet, må det søkes 
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dispensasjon fra reguleringsplanen § 2, punkt § 12. Videre gjelder, som nevnt i brev 

03.02.2017, også kommuneplanens bestemmer i § 2.1, tredje ledd hvor det vurderes at 

etablering av kraftlinjer for fremføring av strøm til hytter krever dispensasjon fra aktuell 

bestemmelse. En dispensasjonssøknad skal etter plan- og bygningsloven § 19-1, være begrunnet 

og angi bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. Videre bør dispensasjonssøknaden si noe om 

hvilke grunner som taler for at det skal gis dispensasjon i det konkrete tilfellet. Det legges 

normalt ikke vekt på personlige og økonomiske forhold i vurderingen av 

dispensasjonssøknaden. 

 

I vårt brev, 03.02.2018, informerte vi om at saken må oversendes Fylkesmannen i Buskerud for 

uttalelse i henhold til forskrift om lakse- og innlandsfiskeloven for planlagtkryssing av 

Samsjøen. Traséjustering medfører fortsatt kryssing av Samsjøen og saken vil fortsatt måtte 

oversendes Fylkesmannen i Buskerud til uttalelse. 

 

Ringerike kommune vurderer videre at sak om strømfremføring er av prinsipiell karakter og 

vurderer at saken må avgjøres politisk.   

 

Saken anses fortsatt ikke komplett. Dersom Ringeriks-Kraft Nett AS ønsker saken 

realitetsbehandlet, ber vi derfor om at det innsendes søknad om dispensasjon for aktuelle 

bestemmelser i reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. Vi ber videre om dokumentasjon 

på forhold som ble påpekt i vårt brev 03.02.2017, herunder redegjørelse for muligheten av å 

anlegge kabel i vei fra tilknytningspunkt i Ådalen og detaljert beskrivelse av hvordan 

strømfremføring skal gjennomføres når det gjelder sjøkabel. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 



Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

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

Kopi: helge.gronvold@ringeriks-kraft.no [helge.gronvold@ringeriks-kraft.no]; Ane Marie Rydland 

[Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no]; Lars Torstensen Lindstøl [Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 24.05.2018 15:18:48 

Emne: VS: Søknad om bygging av 22/0,415 kV Samsjøen 

Vedlegg: image001.jpg; image002.png; Signert søknad 24.5.2018.pdf..pdf; Vedlegg 1. Traseskisser til søknad til R.K.24.5.2018.pdf; Vedlegg 2. 

COWI RAP til søknad 24.5.2018.pdf; Vedlegg 3. Søknad 24.5.2018. NIB-Samsjøen.pdf 

Hei! 
 
Jeg forutsetter at denne tilleggsdokumentasjonen kan føres på sak 16/5509 som Ane Marie Rydland er saksbehandler for.  Hun er på ei ukes ferie, og jeg har 
ikke åpnet vedleggene for å studere dem næmrere ennå. 
 
Ber om at dokumentsenteret registrerer det Ringeriks-Kraft Nett har innsendt, altså  på 16/5509 med Ane som saksbehandler.  
 
 
Med hilsen 
 
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf. 40900156 
 
 
 

Fra: Helge Grønvold [mailto:Helge.Gronvold@ringeriks-kraft.no]  
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Emne: Søknad om bygging av 22/0,415 kV Samsjøen 
 
Hei 
 



Vi viser til møtet 28.6.2017 og oversender ny søknad på utbyggingen basert på en revidert teknisk løsning som er beskrevet i vedlegg 1. 
 
Med vennlig hilsen  

Helge Grønvold 
Prosjektleder 

 
Mobil   +4790117632 
Kontor  32 11 95 05 
e-post  Helge.Gronvold@ringeriks-kraft.no 
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Forord

Denne temarap porten er utarbeides som en del av prosjekteringsgrunnlaget i forbindelse med
utbygging av ny strømforsyning til Samsjøen hyttefelt i Ringerike kommune. Rapporten omhandler
temaet naturmangfold og er en vurdering om tiltaket tilfredsstiller kravene i natur mangfoldloven.
Tiltakshaver er Ringeriks - Kraft.

Rapporten ble ferdigstilt i desember 2015, men er revidert etter til innspill fra Ringerike kommune
angående luftspenn og konsenser for fugl.

Arbeidet er utført av COWI AS ved Kristin Moldestad og Halvor Saunes .

Eventuelle spørsmål til rapporten ka n rettes til Moldestad på mail: kmo@cowi.no

Oslo
April, 2017
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Sammendrag
Innledning
Rapporten skal belyse naturm angfoldet i området som vil bli berørt av ny strømforsyning. Rapporten
bygger på de miljømessige prinsippene i Lov om forvaltning av naturens natur mangfold (Lov - 2009 -
06 - 19 - 100) § 8 – 12.

Metode
Det er innhentet informasjon fra offentlige databaser og feltarbeid.

Resultater
Planområdet er består av Samsjøen hvor det skal legges undersjøiske kabler og hyttegrendene,
enkeltstående hytt er rund.

Naturen innenfor planområdet består i hovedsak av furuskog med blåbær som dominerende i
marksjiktet. Naturtypen er definert som A4 Blåbærskog (Fremstad 1997). Kantvegetasjonen består
av furuskog helt ned til vannet med enkelte partier med løvtrær (gråor, hegg, selje og bjørk). Det er
noe løvtrær enkelte steder og i kantvegetasjonen. På befaringen ble det registrert elveløp ved landtak
nr 9 og en ravine (VU) nord for Lystig. Det er registrert en MIS lokalitet (miljøregistrering i skog)
ved Samsjøen , dette er et parti med eldre løvtrær.

Samsjøen er registrert som en lokalitet for to rødlistearter edelkrepsAstacus astacus(EN) og
Storlom Gavia arctica (NT) og den fremmede arten ørekyt Phoxinus phoxinus .

Anbefalinger og forslag
Rapporten anbefaler a t det utarbeides en rigg og marksikringsplan for å redusere skadene på
naturmangfoldet, samt at det anbefales å håndtere massene lokalt og gjøre tiltak for å redusere
tilvekst av næringskrevende arter i gravetraseen. Det anbefales å gjennomføre tiltak for å redusere
avrenning fra prosjektet til vassdrag.

Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12
De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøvels e av
offentlig myndighet :

Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det fore ligger god og oppdatert dokumentasjon av arter og
naturtyper i planområdet som et godt grunnlag for videre planlegging.

Til § 9 om føre - var - prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er godt er konsekvensene av tiltaket i
forhold til naturmangfoldet godt kjen t. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er
liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet.

Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Tiltaket medfører i liten grad at den sam lede
belastningen på naturmangfoldet vil øke ved Samsjøen .

Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Kostnadene, inklusive
avbøtende tiltak, bæres av utbygger.

Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en forutsetning at de mest
miljøforsvarlige teknikker legges til grunn. Lokaliseringen av tiltaket er knyttet til plassering av
hyttefeltet. Det anbefales at det ikke benyttes nedspyling av ledninger under vann.
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1 Innledning
COWI AS er engasjert a v Ringeriks - Kraft med å vurdere konsekvenser iht. naturmangfoldet §8 - 12 i
forbindelse med etablering av nye ledningstrase er for strøm inn til hytter på strekningen Åda l -
Samsjøen i Ringer ike kommune .

Rapporten belyser hvilke naturverdier som finnes og hv ilke virkninger som kan oppstå som følge av
planforslaget. Temaet er vidt og har ikke alltid en klar og entydig avgrensning. Kapitel 2.4 redegjør
for hvordan temaet naturmangfold er avgrenset i rapporten. Temarapporten inneholder også et
avsluttende kapite l som belyser forholdet til Naturmangfoldlovens kap II og kan brukes som
grunnlag for kommunens vurdering av tiltaket.

Denne rapporten belyser:

N aturmangfold i planområde og influensområde. Viktige forekomster avgrenses og
verdivurderes
S annsynlige virkn inger av tiltaket på naturmangfoldet
H vilke forhold som er viktige i e n helhetlig økosystemtilnærming
A ktuelle avbøtende tiltak og hvordan slike tiltak kan belastes tiltakshaver

Temarapporten er et underlag for – og vedlegg til – planbeskrivelse med kon sekvensutredning.

1.1 Mål
Rapporten skal belyse naturm angfoldet i området som vil bli berørt av ny strømforsyning. Rapporten
bygger på de miljømessige prinsippene i Lov om forvaltning av naturens natur mangfold (Lov - 2009 -
06 - 19 - 100) § 8 – 12. Metode

1.2 Datainnhenti ng
Opplysninger om naturmangfold i planområdet er hentet ut fra eksisterende, offentlig tilgjengelig
kunnskap fra nasjonale baser som naturbase.no, artskart.no, vann - nett.no, NGU berggrunns - og
løsmassekart.

Datagrunnlaget er supplert med befaringer i felt . Feltarbeidet har to hensikter:

1) O ppdatere eksisterende informasjon samt

2) F ange opp eventuelle uregistrerte forekomster.

Naturmangfoldet kan endres over tid og det er åpenbart viktig å sikre at man foretar vurderinger som
baseres på oppdatert kunnskap. De tte gjelder kunnskap om selve naturmangfoldet, men også
kunnskap om den samlede, eksisterende belastningen på naturmangfoldet. Det er lagt vekt på å
undersøke naturmangfold som kan tenkes å bli påvirket av utbyggingen . Eventuelle viktige
forekomster avgren ses og verdivurderes i henhold til nasjonal metodikk jfr DN Håndbok 11, 13 og
15.

1.3 Feltarbeid
Feltarbeidet ble gjennomført 28 . august 20 15 av Kristin Moldestad og Halvor Saunes . Befaringen ble
lagt opp s lik at både skog og våtmark ble undersøkt for å avdekk e eventuelle verdifulle forekomster



NY 24 KV LUFT KABEL 7 / 30

av arter eller naturtyper og for å få e t overblikk over eventuelle viktige landskapsøkologiske
sammenhenger.

Beskrivelse av tiltakets virkninger (påvirkningers omfang/konsekvenser for naturmangfoldet) er
basert på kunns kap om de lokale forholdene, informasjon fra tiltakshaver og faglig skjønn.

1.4 Rapportarbeid
Under det påfølgende rapportarbeidet ble det søkt etter interessante data om området i naturfaglige
rapp orter og nettbaserte databaser.

Beskrivelse av tiltakets virk ninger (påvirkningers omfang/konsekvenser for naturmangfoldet) er
basert på kunnskap om de lokale forholdene, informasjon fra tiltakshaver og faglig skjønn.

Rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (engelske betegnelser i parentes):
RE – Regional t utryddet (Regionally Extinct)
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)
EN – Sterkt truet (Endangered)
VU – Sårbar (Vulnerable)
NT – Nær truet (Near Threatened)
DD – Datamangel (Data Deficient)

Vegetasjonstyper er beskrevet etter Fremstad (1997).

F remmede arter i Norge – med norsk svarteliste (Gerderaas et al 2012) blir omtalt. Fremmede arter
er risikovurdert i forhold til invasjonspotensial og økologisk effekt. Dette gir fem risikokategorier:

SE - Arter med svært høy risiko har en sterk negativ e ffekt på norsk natur
HI - Arter med høy risiko har stor spredning med en viss økologisk effekt, eller stor økologisk
effekt med en begrenset spredning
PH - Arter med potensielt høy risiko har svært begrenset spredningsevne, men stor økologisk
effekt – e ller omvendt
LO - Arter med lav risiko har lav eller moderat spredning og middels til svake økologiske
effekter

1.5 Avgrensning av temaet
Temaet naturmangfold er vidt og har ikke alltid en klar og entydig avgrensning. I
Naturmangfoldlovens §3 er naturmangfo ld definert slik:

"biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige
er et resultat av menneskers påvirkning. "

I plansammenheng er det først og fremst viktig å belyse naturmangfold som har høy verdi. Med
begr epet "verdifullt naturmangfold" menes i denne sammenhengen først og fremst sjeldne
(rødlistede) naturtyper eller arter, arter eller naturtyper som Norge har et særlig ansvar for og viktige
naturtypelokaliteter eller arter som det er knyttet internasjonale forpliktelser til. Andre eksempler på
verdifullt naturmangfold kan være særegne landskap, vannforekomster eller geologiske forekomster.

Andre forekomster, som leveområder for mange lokalt utbredte planter, dyr og andre organismer er
en del av det lokale, "trivielle" naturmangfoldet men vil i denne sammenhengen komme langt ned på
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verdiskalaen. Mye av det lokale naturmangfoldet i området kan bli sterkt påvirket eller få andre
livsvilkår som følge av en utbygging. Disse endringene vurderes ikke å påvirke forv altningsmålene
for økosystemer, arter eller naturtyper jf. naturmangfoldlovens §§ 4 - 5 og ansees i denne
sammenhengen ikke som vesentlige. De kan likevel bli vurdert som viktige i landskapsøkologiske
sammenhenger eller innenfor andre utredningstema som fril uftsliv, landskap eller som
naturressurser.
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2 Beskrivelse av prosjektet

2. 1 Beliggenhet og beskrivelse av tiltaket
Prosjektet omfatter anlegning av ny 24kV AXCES luftkabel på 4 km fra Ådal og inn til Samsjøen i
Ringerike kommune, Buskerud fylke. Fra Samsjøen s kal ledningen legges i sjøen og videre til 9
landtak på ulike steder rundt sjøen.

Ny ledning vil gå ifra eksisterende trafo ved Lystig gård og nordover til demningen i søndre del av
Samsjøen ( figur 2 - 1 ). Luftledningen v il i hovedsak gå langs eksisterende grusvei, med en avstand fra
veien på 0 - 100 m. Ledningstras e e n vil gå i luftspenn over ravinedalen nord for Lystig går og over
elva Somma etter ca. 1 km. Fra Samsjøen vil ledningen legges nedsunket i sedimentene og legges på
land ved 9 ulike landtak. Landtakene er videre i rapporten referert iht. nummerering Jf. figur 2 - 2 . Fra
Landtakene vil ledningene gå i luftspenn inn til hver av hyttene. Det er ennå ikke bestemt hvilke
hytter som ska l koble seg på strømnettet. Ledningen graves eller spyles ned i grunnen.

Samsjøen er en del av Begnavassdraget og har et areal på 3,28 km². Innsjøen får tilsig fra
Haugerudelva og danner elva Somma ved utløpet. Innsjøen er regulert, med en reguleringshøyde på
207 – 213 meter over havet, totalt 6 m. Maksimal dybde i Samsjøen er 47 m, gjennomsnittsdybde er
14 m. Tiltakene vil ha et begrenset arealbeslag.

Figur 2 - 1 . Oversiktskart over planlagt ny AXC EX - ledningstrase fra Ådal inn til Samsjøen, Ringerike kommune.
Illustrasj on: Ringeriks - Kraft .
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Figur 2 - 2 . Lokalisering av ledningstrase i Samsjøen og plassering av landtak. Illustrasjon: Ringeriks - Kraft
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Landtak 8

Landtak 9
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3 Resultater

3.1 Natur grunnlag

3.1.1 Klima og vegetasjonssone
Bioklimatisk ligge r planområdet i den sørboreale sonen. Denne sonen kjennetegnes av barskog, men
med innslag av varmekjær edelløvskog og oreskog. Sterkt innslag av arter med krav til høy
sommertemperatur. Finnes et stykke inn i landet i Sør - Norge, langs kysten av Trøndelag og med mer
spredte forekomster i Nordland (miljøstatus.no) .

3.1.2 Geologi og kvartærgeologi
B erggrunn i området er kalkfatt ig og består av biotittgneis og glimmerskifer ( NGU.no. )
Løsmassekart over området viser hovedsakelig morenedekke og breavsetninger av var ierende
mektighet og områder som er uten løsmassedekke, figur 3 - 1 .

Figur 3 - 1 . Løsmassekart i undersøkelsesområdet. Kilde: NGU.no

3.1.3 Geologisk og landskapsmessig mangfold
Det er ikke registrert verdifulle geotoper innenfor planområdet (NGU.no \ kart \ naturarv 06 - 2015).
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3. 1 . 4 Vannmiljø
Samsjøen er e n regulert innsjø og er definert som en "sterkt modifisert vannforekomst" (SMVF) i
databasen Vann - nett ( figur 3 - 2 ). Innsjøen er registret i Vann - nett under ID:012 - 562 - L. Det er gjort
få undersøkelser mhp. Kjemisk tilstand i Samsjøen og kjemisk tilstand er derfor satt som "udefinert"
i databasen. Økologisk potensial er satt til "moderat". Fra Samsjøen renne r vassdraget Somma.

Figur 3 - 2 . Utsnitt fra databasen Vann - nett for Samsjøen, Ringerike kommune. Kilde: Vann - nett, 2015.
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3. 1. 5 Naturtyper og artsforekomster

Naturtyper

Naturen innenfor planområdet består hovedsa k furuskog med blåbær som dominerende i marksjiktet.
Natur t ypen er definert som A4 Blåbærskog (Fremstad 1997). Kantvegetasjonen består av furuskog
helt ned til vannet med enkelte partier med løvtrær (gråor, hegg, selje og bjørk). Det er noe løvtrær
enkelte steder og i kantvegetasjonen. Naturen ved hvert landtak er beskrevet under. På befaringen ble
det registrert elveløp ved landtak nr 9 og en ravine (VU) nord for Lystig . Det er registrert en MIS
lokalitet (miljøregistrering i skog) ved Samsjøen, dette er e t parti med eldre løvtrær, se figur 3 - 3 .

Artsforekomster

Samsjøen er registrert som en lokalitet for to rødlistearter edelkrepsAstacus(EN ), Storlom Gavia arctica
(NT 2010/ LC 2015 ) , permanent revir (Woldvik 201 4) og den fremmede arten ørekyt Phoxinus . Fisk som
ørret, abbor, sik og røye lever i innsjøen. Det er registrert elvemusling nederst i Somma helt ned mot samløp
med Begna. Fylkesmannen opplyser at det ikke er konfidensielle arter innenfor planomr ådet.

Det er ikke registrerte artsforekomster langs traseen for luftspenn langs eksisterende kjøreveg.
Landbrukskontoret opplyser imidlertid om at det er flere arter av fugl som bruker Breitjern og at de har
inn/utflygning i nord/sørlig retning.

Figur 3 - 3 . Registrerte artsforekomster i Samsjøen. Punktregist reringer omfatter edelkreps, s torlom og ørekyt. Den
rosa markeringen er MIS lokalitet med eldre løvskog. Kilde: Naturbase.
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3. 2 Menneskelig påvirkning

3. 2.1 Regu lering og infrastruktur
Samsjøen er et regulert vassdrag. Laveste regulerte vannstand er 207,07 m.o.h. og høysete regulerte
vannstand er 213.07 m.o.h. (FBR, 2015), se tabell under.

Innenfor planområdet finnes flere offentlige og private veger til hyttefelt ene.

Tabell 3 - 1 Høyeste og laveste regulerte vannstand i Samsjøen. Kilde: FBR 2015

Målested HRV LRV Differanse

Samsjøen 213,07 207.07 6 meter

3. 2.2 Kulturminner
Det er registrert to kulturminner i nordre ende a v Samsjøen, et tjærebrenningsanlegg og ved
Finneplassen er det gjort et løsfunn. Langs Somma er det tre steinfundamenter fra tømmer
fløtingsperioden.

Figur 3 - 4 Registrerte kulturminner ved Samsjøen. Kilde: www.naturbase.no
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3. 3 Beskrivelse av n aturmangfoldet lokalt

3. 3. 1 L andtak 1
Beliggenhet: Landtak 1 er planlagt øst for demningen i søndre del av Samsjøen.

Naturmangfold : E n liten strand, med svaberg ut i sjøen. Området er brukt til friluftsformål. Ved
stranden voks er det et lite kratt med bjørk, furu, selje og gran. Marksjiktet er delvis fraværende på
grunn av fjell i dagen, men enkelte urter og gressarter vokser i området.

Innsjøen er forholdsvis langgrunn (< 5 m). Sedimentene består av lys grå sand, og er ikke en egnet
som rekrutteringsområde for edelkreps.

Figur 3 - 5 Svaberg skrår slakt ut i Samsjøen ved landtak nr 1.

3. 3. 2 Landtak 2
Beliggenhet: Ved en odde ved badestrand / rasteplass i sør - østredel av Samsjøen .

Natur mangfold : Området er preget av at det benyttes til friluftsformål. Vegetasjonen ved landtaket
skiller seg fra den furuskogen ved at det er lysåpent og det er oppkomme av gran, osp, rogn, einer i
tillegg til furu. Markdekke er i hovedsak som i blåbærskogen, men noe påvirket av at det dumpes
hageavfall på lokaliteten.

Sjøområdet utenfor er langgrunt (<5 m dyp) med grov stein og mudderbunn.
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Figur 3 - 6 Brygge, sandstrand og synlig fjell i dagen ved landtak nr 2.

3. 3. 3 Landtak 3
Beliggenhet: Landtaket er planlagt plassert i en liten bukt på østre side av Samsjøen med utløp fra
myrsig ovenfor. Sør for Røyekisa.

Naturmangfold : Bærlyngskog, påvirket av skjøtsel i form av uttak av enkelte trær. Myrdrag med
diverse st arr og gressarter.

Sjøområdet utenfor er langgrunt med et bunnsubstrat bestående av grov sand og stein.

Figur 3 - 7 Myrdraget ned mot innsjøen er der hvor tømmerstokkene ligger.
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3. 3. 4 Landtak 4
Beliggenhet: Langs veien på østsiden av Samsjøen , litt sør for Brennøya .

Naturmangfold : Skogen på lokaliteten er typisk bærlyngskog.

Sjøbunnen skråner bratt nedover fra land (>5 dyp). Terrengutformingen tyder på at det har foregått
mindre sprengningsarbeider her tidli gere, da det er tydelige brudd og skarpe kanter i grunnfjellet.

3. 3. 5 Landtak 5
Beliggenhet: Nord for Sjøli , Landtaket vil ligge i en bukt med utløp fra en liten bekk med tett
vegetasjon .

Naturmangfold : Blåbærskogen strekker seg ned til en mer lauvrik kant vegetasjonen bestående av
blant annet bjørk og osp.

Innsjøen skråner bratt nedover og sedimentene består av grov sand og stein.
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3. 3. 6 Landtak 6
Beliggenhet: Plasseringen av landtaket er i en bukt omkring flere hytter på østsiden av Samsjøen .

Naturmangfold : Deler av lokaliteten består av klippet graseng ned til vannkanten og enkelte
opparbeidet plantefelt. En stor bjørk vokser i vannkanten. En rosa rugosa (SE) vokser ved
vannkanten. Skogen rundt består av blåbærskog.

Samsjøen er her forholdsvis langgrunn, med sedimenter bestående av sand og grus.

3. 3. 7 Landtak 7
Beliggenhet og bruk : Sør på tangen ved Nedre Finneplassen .

Naturmangfold : Vegetasjonen består av en etablert grasmark og et område med nylig avvirket skog.
Gressenga går stedvis helt ned til stran dsonen . Litt øst for landtaket vokser et kratt med bjørk, her
ble det i tillegg registrert mjødurt, blåtopp, sølvbunke, marikåpe og sner p rørpkvein.

Sjøområdet er langgrunt og sedimentene består av fin sand.
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Figur 3 - 8 Grasmark og skogteig ved Nedre Finneplass.

Figur 3 - 9 Sjøkanten er steinsatt, kantvegetasjonen er fjernet på deler av lokaliteten. Undervannsbildet
viser sediment bestående av fin sand.
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3. 3.8 Landtak 8
Beliggenhet og bruk : Ved utløpet til Vesle Samsj øelva, Vika. Elveløpet ligger forholdsvis skjermet
på grunn av vegetasjon. Det ene elveløpet er stengt av steinblokker ca 20 meter fra sjøen. Det er
dumpet hageavfall ved det stengte elveløpet. På nordsiden av elva ligger en hytte. Gressbakken rundt
og ned til innsjøen klippes jevnlig . Skogsfeltet i bakkant er nylig avvirket.

Naturmangfold : Elvedelta . Arealet mellom kjøreveg og ned til utløpet består av granskog med
innblanding av gråor – heggeskog. Registrerte arter er; hegg, gran, furu, gråor, bjørk, rogn, istervier,
geitrams, gulris, høymole, sø vbunke, skogrørkvein, sennegras , blåtopp, tyttebær, blåbær, myrklegg.
lyssiv, m aiblom, hengeving, teiebær, gaukesyre, firblad, fugletelg, smyle, firkantperikum,
markjordbær, ryllik, skjodbærer.

Denne delen av innsjøen er langgrunn og sedimentene best år av grov sand og mudderbunn.

Figur 3 - 10 Landtak nr 8. Elvedeltaet (øverst til høyre) har en naturlig utforming.
Kantsonen ved hytta er bygd opp og plastret med stener. Foto: COWI AS
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3.3.9 Landtak 9
Beliggenhet og bruk : Landtaket er planlagt øst på Langetangen, nord for Finnsansbuholmen . Det er
en benk og bålplass rett ved landtaket som viser at området benyttes til friluftsliv. Lokaliteten
benyttes også til forankring av båter og kanoer . En sti går fra hytten vest for landtaket og ne d til
sjøen.

Naturmangfold : Den opprinnelige furuskogen er fjernet og det er tett vegetasjon med ungtrær av
rogn, gråor, bjørk, furu og gran. Ut i vannet vokser det en tue med sivaks. Marksjiktvegetasjonen
består i hovedsak av tyttebær, linnea , blåbær, te iebær, skogrørkvein, blåknapp, blåtopp, gulris,
einstape, pors, bringebær, hengeving, skogstrokenebb, myk kråkefot og mjødurt. Bunnsubstratet på
sjøbunnen består av grov stein og grus.

Figur 3 - 11 Landtak nr 9 øst på Langetangen. Ungt kratt vokser helt ut i sjøkanten. Foto. COWI AS

3.3.10 Strekningen Ådal – Samsjøen
Beliggenhet: Langs vegen mellom Ådal og Samsjøen , avstand fra eksisterende veg varierer.

Naturmangfold : Blåbærskog er hovedvegetasjonstypen langs str ekningen , se figur 3 - 12 . Skogen er i
hovedsak driftet skog, og alderen på felteten varierer. De fleste myrdragene ligger på vestsidene av
vegen og blir ikke berørt av tiltaket.

Breitjern ligger på vestre side av vegen. Vannet og myrområdene rundt benyttes som rastested for
fugl. Gaupe er registrert i området.

Ved Lystig er vil tilta ket krysse over en liten ravine, se figur 3 - 13 Raviner er en rødlistet
landskapsform og er kategorisert som sårbar (VU) på norsk rødliste. Ravinen har bratte
karakteristiske skråninger og et lite bekkedrag i bunn se figur 3 - 14 og figur 3 - 15 . Deler av ravinen er
beplantet med granskog .
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Figur 3 - 12 Blåbærskog er hovedvegetasjonsstypen langs ny ledningstrase.

Figur 3 - 13 Utklipp fra kart fra naturbase. Rød sirkel markerer ravinen ved Lystig.

Ravine
(VU)
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Figur 3 - 14 Bratt skråning beplantet med gran.
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Figur 3 - 15 Bekkedrag i ravinen er bevokst med krattvegetasjon. I hovedsak gråor, hegg, bjørk og rogn.

4 Virkninge r av tiltaket

4. 1 Virkninger av landtak og strømkabel i Samsjøen
De største negative risikoen e ved legging av strømkabel i Samsjøen er tap av habitat, fare for negativ
påvirkning på storlom og edelkres, samt spredning av forure nsinger under anleggsa rbeidene:

› Partikkeflukt og tilslamming
Laveste regulerte vannstand er 207,07 m.o.h. Under denne vannstanden vil kabelen trolig spyles
ned i sedimentene, dette vil føre til oppvirvling og partik kelspredning og kan ha uheldige
virkni n ger på vannlevende organi smer. Virkningene på edelkresp kan bli at tilslamming ved
nedspyling av ledningstraseer fører til at krepsens skjulesteder på dypere vann vil bli
nedslammet. Bestanden av edelkreps trolig liten (det ble fanget noen få bifangster under
garnfiske i 2011). B estanden er tilpasset reguleringen i Samsjøen.

› Sprengningsarbeider
Ved noen av landtakene vil det måtte gjøres mindre sprengningsarbeider ved legging av
sjøkabel. Ved sprengning av grunnfjell vil det være risiko for mobilisering av
partikkelforurensning og forurensninger fra utvasking av nitrogen fra sp r engstoffrester
(ammonium) og utvasking av sprengsteinpartikler. Dette er påvirkninger som vil kunne skade
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forholdene for vannlevende organismer, deriblant fisk og edelkreps. Dannelse av giftig
ammonium foreko mmer ved høy pH (>8,5) i vannet, men er lite sannsynlig i denne
sammenheng. Rystelser som følge av sprenging kan forekomme og være negativt for hekkende
fugler.

› F u g l
I henhold til informasjon fra Fylkesmannen er det ikke påvist spillplasser for skogshøns e ller
reder til rødlistede rovfugl som vil bli berørt av luftspenn. Det t e er gamle data og det kan
imidlertid være at det finnes reder og spillplasser som ikke er registrert. Det er registrert storlom
i Samsjøen. Fuglen vil bli forstyrret i anleggsperioden .

4. 2 Virkninger av luftspenn fra Samsjøen til Ådal
Luftspenn i skog gir økt dødelighet for fugl på grunn av kollisjonsfare, spesielt utsatt er skogshøns –
orrfugl og stor fugl. Luftspenn nær leikområder vil kunne føre til økt dødelighet på grunn av høy
tetthet/aktivitet knyttet til artenes leikperioder på våren. Hønsehauk er en rovfugl som er knyttet til
skog. Også denne er blant de artene som kan være utsatt for kollisj on med luftspenn.

Ved hogst av trær langs linja kan k ollisjonsfaren øke for arter som andefugl . Dette er arter som
normalt flyr over skogen.

For strekningen Samsjøen – Åda l foreligger ikke informasjon om forekomster av rødlistearter av fugl
i området. Landbrukskontoret i Ringerike kommune ved E i liv Kornkveen opplyser at Breitjern er en
mye brukt lokalitet for blant annet for andefugl . Han opplyser vider at det e r skogs høns i området.

En luftlinje vil ha negative konsekvenser på fu glelivet i og langs traseen og det anbefales at
avbøtende til tak inkluderes i d et videre arbeidet.
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5 Anbefalinger og forslag
For å ivareta naturmangfoldet best mulig i prosjektet, anbefales følgende tiltak:

5.1 Forslag til avbø tende tiltak for sjøkabel og landtak
› G raving i innsjøen bør gjennomføres når Samsjøen er tappet lengst mulig ned / ved la veste

regulerte vannstand, for å redusere tilslamming og partikkeltransport i vann. Ny ledning må
graves ned slik at den ikke skades av is. Det anbefales at gravearbeidene gjøres så skånsomt
som mulig og at nedspyling ben yttes kun der det ikke er andre alternativer.

› A nleggsveier til landtak og all graving av grøfter bør gjøres på en skånsom måte og med minst
mulig arealbeslag .

› Omfanget av inngrepene ved sprengning av grunnfjell er relativt begrenset og eventuell
tilslammin g av innsjøen av vurderes som lite relevant. Det anbefales likevel at entreprenør
vurderer behovet for siltgardin under anleggsarbeidene.

› Landtaket nr 8 bør ikke ligge i selve elvedeltaet, men foreslås plassert i området nord for hytta
for å unngå eventue lle konflikter med våtmark og potensielle rekrutteringsområder for
edelkreps.

› For å ivareta mulige hekkeplasser for fugl, bør det ikke legges anleggsdrift på holmene i
Samsjøen.

› Videre arbeid må forholde seg til vann forskriften og den kommende vannforvaltning s plane n for
vannregionen Vest - Viken.

5.2 Forslag til avbø tende tiltak for luftspenn
› Forslag for å redusere kollisjonsfaren anbefales det at skogsbeltet mellom Breitjern og vegen

ikke hugges, men bevares intakt.

› L i njene merkes slik at kablene blir mer synlige. Det finnes flere ulike metoder for dette. Tiltaket
anbefales inkludert i den videre prosjekter inge n. Det henvises til rapport om Kraftledninger og
fugl (NINA Rapport 674)

› K abelen leg ges i bakken.

› Trase for EX 400 V luftledning (lavspent) til hyttene gjennomgås av ornitolog, når de
foreligger, for å avdekke eventuelle ikke registrerte re der til rødlistede fuglearter. Andre tiltak
for ivaretakelse av naturmiljøet i traseene anses ikke som relevant innenfor planområdet for
luftledningene.

› Tiltak i ravinen nederst i planområdet bør gjennomføres på en skånsom måte uten å skade
ravinens form og funksjon.
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6 Vurdering av prosjektet i forhold til
N aturmangfoldloven

De m iljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved
utøvel se av offentlig myndighet. Lovens formål er:

"…. at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraf tig 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."

I dette kapittelet er prosjektet vurdert for å se hvordan kravene i §§ 8 – 12 er ivaretatt, event uelle
tiltak er listet opp og det er henvist til rapporter der det er relevant. Den endelige vurderingen om
prosjektet tilfredsstiller kravene i naturmangfoldloven må avgjøres av offentlig myndighet .

6.1 K unnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstre kkelig for å kunne beskrive naturmangfoldet på stedet,
deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal også
være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den saml ede
påvirkning som natu rmangfoldet vil bli utsatt for.

"§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og

økolog iske 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." Naturmangfoldloven

Kunnskapsgrunnlaget skal dekke to forhold:

› Kunnskap om forekomster: Viktig naturmangfold i infl uensområdet. En verdivurdering av
forek omstene er sentralt for å kunne vurdere om kunnskapsgrunnlaget er godt nok .

› Kunnskap om virkninger av tiltaket. Virkningene skal kunne vurderes ut fra den samlede
belastning naturmangfoldet er eller vil bli utsatt for .

Kunnskapsgrunnlaget som er lagt frem i denne rapporten er basert på informasjon fra offentlig
tilgjengelige databaser, kommunikasjon med Ringerike kommune og befaring i felt.
Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok til å kunne vurdere tiltakets påvirkning på miljøet.
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6.2 Føre - var prinsippet
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal
føre - var prinsippet tillegges større vekt.

" § 9.(føre - var - prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger t ilstrekkelig 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 bruk es som begrunnelse for å utsette
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. " Naturmangfoldloven

Kunnskapsgrunnlage t er for godt nok til å anta det kan tas tilstrekkelige føre - var hensyn i prosjektet .
I kapittelet "Anbe falinger og forslag" listes aktuelle tiltak opp for å ivareta naturmiljøet.

6.3 Kostnadene ved miljøforringelse

§§ 11 i Naturmangfoldloven krever at tiltakshaver i hovedsak skal dekke kostnadene ved eventuelle

miljøforringelser.

" § 11.(kostnadene ved miljøfo rringelse 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. " Naturmangfoldloven

I prosjektet vil kostnadene for i varetakelse av naturmangfoldet bæres av tiltakshaver. Eventuelle

miljøforringelser som følge av uønskede hendelser i anleggsperioden vil måtte bekostes av

byggherre/entrepr enør.

6.4 Samlet belastning på naturmangfoldet
Loven krever at påvirkningen tiltaket har på naturmangfoldet skal ses i en større sammenheng.
Eksisterende og framtidige påvirkninger skal inkluderes i vurderingene. Bakgrunnen for denne
vurderingen er først og fr emst om tiltaket har betydning for oppnåelse av forvaltningsmålene for
arter eller naturtyper Jfr. Naturmangfoldlovens §§ 4 - 5.

" § 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige

utbre delsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som

kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur

og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.

§ 5.(forvaltningsmål for arter)

Målet er a t artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene

forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er

nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og

de øvrige øk ologiske betingelsene som de er avhengige av. Forvaltningsmålet etter

første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. Det genetiske mangfold innenfor
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domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for

fremtiden.

§ 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. " Naturmangfoldloven

Naturmangfoldet i skog en er påvirket av t radisjonelt bestandsskogbruk og framstår som triviell,
relativt fattig barskog. Hugging av skog i området kommer som en ekstra belastning på
naturmangfoldet i tillegg til tiltaket.

Arealbeslaget vil være svært begrenset i dette prosjektet og i hovedsak ku n være på områder som
allerede er benyttet til hytteområder og veier. Restarealer og eventuelle områder med bar jord kan gi
gode vekstbetingelser og derved økt fare for spredning av svartelistede karplanter i om rådet. Nye
ledningstrase vil bli regelmessig hugget og dette vil føre til at det etableres en annen vegetasjonstype
i traseen.

Luftspenn i skog gir økt dødelighet for fugl på grunn av kollisjonsfare, spesielt utsatt er skogsfugl.
L uftlinje ne vil ha negative konsekvenser på fu glelivet i og langs traseen .

6. 5 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

N aturmangfoldloven setter krav til at prosjekter skal i størst mulig grad unngå eller begrense skader

på naturmangfoldet:

" § 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. " Naturmangfoldloven

Det settes om en forutsetning at benyttes teknikker og driftsmetoder som ivaretar naturmangfol det

best mulig og at en eventuell nedspyling av traseen unngås i st ørst mulig grad. Det anbefales at det

anleggsveier og graving av grøfter gjøres på en skånsom måte og med minst mulig arealbeslag.

Lokaliseringen av tiltaket er i tilknytning til eksisterende hyttefelt og veianlegg.
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Drammen, 15.5.2018

Martin Lindal
Bråtan 11, 3022 Drammen
E - post: martinlindal@hotmail.com

Ringeriks - Kraft Nett
Asbjørnsens gate 14

3513 Hønefoss

Ny 24K V luftkabel, Samsjøen i Ringerike

Innledning
Vi viser til henvendelse fra Ringeriks - Kraft Nett v/Helge Grønvold med forespørsel om en
uttalelse om fuglelivet ved Samsjøen i forbindelse planlagt 24 KV luftkabel i området.

Vår uttalelse er et supplement til Fagrapport fra COWI – Vurdering av tiltak i forhold til
Na turmangfoldlovens §§8 - 12. I forhold til denne rapporten er f orutsetningene en del endret,
i det m an noen steder har gått bort fra sjøkabel og erstattet dette med høyspent luftkabel .
Vi har lagt til grunn plantegninger mottatt fra Helge Grønvold.

Naturvernforbundet i Buskerud har i tillegg til å være en tradisj onell naturvern organisasjon
også et mangeårig og meget omfattende engasjement innen kartlegging av fuglelivet i fylket,
og da spesielt rovfugl. Det omfatter arter som hønsehauk, fiskeørn, jaktfalk, vandrefalk og
kongeørn. Organisasjonens medlemmer arbeider også aktivt med kartlegging av skogshøns,
spesielt storfugl.

De t er med bakgrunn i den kunnskap vi har opparbeidet gjennom dette arbeidet vi uttaler
oss i denne saken. Bortsett fra en enkelt befaring, er d et ikke foretatt noe feltarbeid i
forbindelse med denne rapporten.

Supplerende info om fuglearter på og omkring Samsjøen

Storlom
Som påpekt i rapporten fra COWI er det storlom i Samsjøen. Vi kjenner ikke til konkret
hekking her, men legger til grunn at Samsjøen brukes regelmessig til næringssøk. Den hekker



imidlertid i et vann på åsen øst for Samsjøen (Kilde: Knut Tore Gundersen, Jevnaker) . På
hekkeplass en er a rten er spesielt sårbar for forstyrrelser og endringer i vannstand.

I COWI - rapporten opplyses det at arten er rødlistet med status NT (Nær Truet). Det er ikke
riktig. Ved siste revisjon ble arten tatt ut av rødlista og har nå status LC (Least Concern –
Livskraftig).

Fiskeørn
I forbindelse med Naturvernforbundets Fiskeørnprosjekt 2007 - 2011, ble vi kjent med at det
har vært hekkelokaliteter på åsen vest for Samsjøen. Selv om hekke status nå er usikker, er
det kjent at fiskeørn regelmessig foretar nær ingssøk i Samsjøen. Likedan foregår det
næringssøk av fiskeørn med tilhold på åsen øst og nordøst for Samsjøen, dvs. på
Opplandsiden.

Fiskeørn er klassifisert som N T – Nær Truet på Rødlista. Arten er i tilbakegang i Buskerud.

Hønsehauk
Vi kjenner til en hekkelokalitet nordvest for Samsjøen . På denne lokaliteten har det vært
flere reirplasser oppover langs Vesle Samsjøelva . Vi har også muntlige opplysninger om
hekking av hønsehauk på moen nord for Samsjøveien/Midtre Somdalen. Vi har ikke hatt
anledning til å verifisere disse opplysningene.

Generelt må det antas hønsehauk bruker skogområdene omkring Samsjøen som
jaktområde. Den har en jaktteknikk som innebærer at den jakter inne i skog .

Hønsehauk er klassifisert som NT – Nær Truet på Rødlista. Arten er i t ilbakegang i Buskerud.

Kongeørn
Skogområdene omkring Samsjøen inngår i hekketerritoriet til et kongeørnpar med fast
tilhold i området. Naturvernforbundet har fulgt dette paret i en årrekke. Bestanden av
kongeørn er stabil i Buskerud.

Kongeørn står ikke på Rødlista, men er av Miljødirektoratet klassifisert som en spesielt
hensynskrevende art. Vi har også internasjonale forpliktelser for denne arten
(Bonnkonvensjonens liste II) .

Orrfugl
Orrfugl er vanlig forekommende i skogområdene omkring Samsjøen. Isen på Samsjøen
brukes som spillplass. Spillplassen forflytter seg antakelig noe, men er blant annet observert
på isen øst for Langetangen. Det er kjent opptil 10 spillende orrhan er (Kilde: Knut Tore
Gundersen, Jevnaker).

Storfugl
Storfugl er i likhet med orrfugl vanlig art i området. Det har tidligere vært en spillplass øst for
Samsjøen, et stykke sør for Flåtjernbekken. Grunnet hogst har nok denne spillplassen flyttet
seg (Kilde: Knut Tore Gundersen). I Naturbase er det også registrert en spillplass sør for



Samsjøen, sør for Svartevjua. Grunnet hyttebygging, har denne helt sikkert forsvunnet eller
flyttet . Vi mistenker videre det er spillplass nord for Samsjøen.

Andefugler
Vi har ikke foretatt noe felt arbeid på disse artene og har følgelig ikke spesielle kunnskaper
om disse. Vi antar dog at det i Samsjøen primært er dykkender , som kvinand og laksand. I
Breitjern er forholdene mer egnet for gressender, men vi har som nevnt ikke foretatt
kartlegging av di sse artene.

Konsekvenser av det planlagte tiltaket
De artene som er mest utsatt for kollisjon med kraftlinjer er på den ene siden dårlige flygere,
dvs . fugler med ”høy vingeladning” ( små vinger i forhold til kroppsvekt ) og på den annen
side rovfugler som har en jaktteknikk som gjør de spesielt utsatt. Fugler med dårlig syn er
også utsatt. Blant de omtalte artene her, vil følgende være mest utsatt:

Storlom
Skogshøns ( Storfugl , Orrfugl )
Hønsehauk
Andefugler

Til en viss grad vil det også gjelde kongeørn, selv om denne arten neppe er veldig utsatt for
kollisjon med kraftlinje r som i hovedsak går lavere enn trekronene . Der luftkabel går i åpent
landskap er risikoen større. Av de nevnte artene antas storfugl og orrfugl å være mest utsatt.
Risikoen øker når luftkabler går nær spillplasser , slik som i dette tilfellet .

Elvestrekninger er nat url ige trekkleder for fugl. Luftstrekket som krysser elva sør for
Samsjøen må anses som uheldig. Det samme gjelder luftstrekket over til Nedre Finneplass.

Nedre Finneplass med utløpet av Haugerudelva i bakgrunnen .



Et avbøtende tiltak her vil være merking av kablene, selv om det har begrenset virkning på
arter med dårlig syn. For rovfugl derimot vil sannsynligvis merking av kablene være
virkningsfullt.

Litteraturen angir at skogshøns (storfugl, orrfugl) er mest utsatt høst, vinter og vår. I denne
tiden e r ofte lysforholdene dårlige, slik at avbøtende tiltak i form av merking må antas å ha
en mer begrenset effekt.

Elva sør for Samsjøen, fotografert sørover fra der veien krysser elva.

Med vennlig hilsen

Martin Lindal
Leder av Naturvernforbundet i Buskerud
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VEDRØRENDE UTBYGGING AV STRØMNETT VED SAMSJØEN  

- foreløpig svar og forespørsel om tilleggsdokumentasjon jf forvaltningsloven §§ 

11a og 17 

 

Ringerike kommune viser til søknad om dispensasjon, mottatt 20.09.2016, møte om saken hos 

Ringeriks Kraft AS 24.10.2016, vårt foreløpige svar datert 25.10.2016 og Ringeriks Kraft AS 

sitt brev, mottatt 25.01.2017. Vi viser også til brev fra hytteeier ved Samsjøen, Thor Bergsund 

Aasen, mottatt 03.01.2017 og brev mottatt 30.01.2017. 

 

Ringeriks Kraft AS har opplyst om områdekonsesjon for bygging og drift av strømforsyningen i 

Ringerike kommune. Etter byggesaksforskriften § 4-3, første ledd bokstav c, er anlegg for blant 

annet produksjon og overføring, herunder kraftledninger, unntatt de fleste byggesaksreglene når 

det er gitt konsesjon etter energilovens bestemmelser. Likevel gjelder Plan- og bygningslovens 

alminnelige del, plandel m.m.  

I søknad om dispensasjon vises det til Formannskapets politiske prinsippvedtak hvor 

kommunen stiller seg positiv til fremføring av strøm til hytter ved Samsjøen og angir at 

fremføring av strøm bør skje i jordkabel, politisk sak nr. 70/14, behandlet 08.04.2014, 

arkivsaksnr. 13/1049, det søkes om dispensasjon fra denne. Et prinsippvedtaket vurderes å 

være veiledende retningslinjer for kommunens skjønnsutøvelse, men er ikke i seg selv rettslig 

bindende på linje med vedtatte planer o.l.  

Innenfor de to regulerte områdene ved Samsjøen, regulert i plan 301 - Samsjølia hyttefelt, 

vedtatt 24.11.2005 og plan 227-02 Søndre Samsjøen Hytteområde, vedtatt 29.08.2007, er det 

stilt krav om at fremtidig fremføring av strøm "må legges i kabel inne i hytteområdet". Etter en 

foreløpig gjennomgang av saken, aktuell korrespondanse og dokumentasjon, forstår vi det slik 

at strømfremføring til eiendommer innenfor regulerte områder ved Samsjøen vil skje ved bruk 

av jordkabel i vei. Kommuneplanens bestemmelser i § 2.1, tredje ledd gjelder likefullt "I LNF-

områder tillates etablering av mindre kraft-/telefonledninger for boliger og stedbunden 

næring, kommunikasjonsmaster og tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg". Vi 

vurderer etter dette at etablering av kraftledninger for fremføring av strøm til hytter krever 

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser.  

 

I fagrapport fra COWI, vedlagt søknaden kommer det blant annet frem at Samsjøen er 

tilholdssted for den rødlistede arten edelkreps. I henhold til forskrift om fysiske tiltak i vassdrag 

jf lakse- og innlandsfiskeloven, skal saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse 

ettersom det er planlagt kryssing av Samsjøen.  
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I saksfremlegg til politisk sak nr. 70/14, er det stilt spørsmål ved fremføring av strøm i 

luftstrekk, særlig ut fra hensynet til fuglelivet i området, samt at muligheten for anlegging av 

jordkabel i vei på dette tidspunktet var lite belyst. I henhold til forvaltningsloven § 17 skal 

"forvaltningsorganet påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes". Ringerike 

kommune registrerer at rapport utarbeidet av COWI i hovedsak beskriver botaniske og 

geologiske sider ved ilandføringsområder i Samsjøen, mens eksisterende dyre- og fugleliv i liten 

grad er beskrevet. Når det gjelder vurdering av tiltaket på naturmiljøet er dette vurdert for 

fugleliv og vannlevende organismer i Samsjøen. Vi kan ikke se at tiltaket er konsekvensutredet i 

forbindelse med virkninger av tiltaket på dyre- og fugleliv i planlagt trasé for luftspenn mellom 

tilkoblingspunkt i Ådalen og punkt for sjøkabel i Samsjøen. I møte har kommunens 

landbrukskontor opplyst at det i denne traseen finnes storfugl og annen skogsfugl. Det er også 

informert om at området rundt Breitjern som ligger mellom Ådalen og Samsjøen, er viktig for 

vannfugl, herunder gjess, ender, svaner mm. Vi kan videre ikke se å ha mottatt dokumentasjon 

for vurdering av muligheten for anlegging av jordkabel i vei.  

 

Saken anses etter dette ikke som komplett. Før Ringerike kommune oversender saken til 

Fylkesmannen i Buskeruf for uttalelse ber vi Ringeriks Kraft AS om følgende:  

      - Endre søknaden til å gjelde dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i § 2.1   

        tredje ledd. 

      - Foreta en vurdering av virkninger for dyre- og fugleliv i planlagt trasé for luftspenn  

        mellom Ådaen og Samsjøen, samt redegjøring for muligheten av å anlegge jordkabel i  

        vei fra tilknytningspunkt i Ådalen til Samjøen. 

      - Detaljert beskrivelse av hvordan strømfremføringen skal gjennomføres når det gjelder    

        sjøkabel.  

 

Vi imøteser svar på vår henvendelse snarest mulig slik at saken ikke mot formodning vil bli 

liggende lenge ubehandlet.Det tas forbehold om at videre behandling av saken kan avdekke 

andre feil og/eller mangler, eller behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig 

søknad og dokumentasjon for tiltaket er søkers ansvar. 

 

Giroblankett for behandlingsgebyr blir sendt i forbindelse med vedtaket. Størrelsen på gebyret 

varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas også gebyr dersom 

saken avslås. Dersom det må dispenseres fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, 

bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, veglov eller andre aktuelle 

lover, påløper det ekstra gebyr. Betalingsreglement finnes på kommunens hjemmesider. 

Dersom det er spørsmål til saken kan henvendelsen rettes til saksbehandler, se under.  

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie R. Weber 

E-post: ane.marie.weber@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Kopi til Thor Bergsund Aasen 



Hei! 
 
Jeg bekrefter C% ha mottatt e-posten vedlagt ditt brev 25.1.17.  Saksbehandler for 16/5509, 
Ane Weber, er ikke pC% jobb nC% i ettermiddag, og jeg videresender e-posten til henne som 
kan registrere den pC% saken! 

 

Jeg har her jeg sitter nC% ikke oppdatert meg pC% saken, og husker f. eks. ikke om det vi har 
mottatt av dokumentasjon da sC8knaden ble innsendt, det vi har korrespondert og det vi 
snakket om 24.10.16 tilsier at saken ved innholdet i brevet 25.1.17 nC% er klar til videre 
behandling.  Jeg regner med at Ane vil konferere med blant annet Lars LindstC8l pC% 
planavdelingen, Eiliv Kornkveen pC% landbrukskontoret pC% Landbrukskontoret.  Vi vil 
vurdere om det skal innhentes uttalelse(-r), f. eks. fra fylkesmannen, og vi vil vurdere om 
saken skal behandles i Hovedkomiteen for miljC8- og arealforvaltning.  PC% mC8tet 24.10.16 
mener jeg det ble nevnt at naboer mC% varsles. Jeg kan nevne at kommuneplanen fortsatt 
ikke er ferdig revidert. 

 

Dette som en forelC8pig tilbakemelding! 

 

Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 

 
Fra: Jan-Erik Brattbakk <Jan-Erik.Brattbakk@ringeriks-kraft.no> 
Sendt: 25. januar 2017 13:05 
Til: Arne Lange Hellum 
Kopi: Helge GrC8nvold 
Emne: Brev vedrC8rende bygging av strC8mnett ved SamsjC8en  
  
Ringerike Kommune 
v/Arne Hellum 
  
Vedlagt brev ifbm planer om bygging av strC8mnett ved SamsjC8en.  
  
Med vennlig hilsen  
Jan-Erik Brattbakk 
Nettsjef 
 
Mobil   &§43;4797096206 
Kontor  32 11 95 73 
e-post  Jan-Erik.Brattbakk@ringeriks-kraft.no 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5509-2 39113/16 T78  25.10.2016 

 

FORELØPIG SVAR JF Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 

11 a- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM JORDKABEL  

- SAMSJØEN HYTTEFELT   

 

Ringerike kommune bekrefter å ha mottatt søknad om dispensasjon 20.09.2016. Vi viser til møte 

om saken hos Ringeriks Kraft AS, 24.10.2016, hvor kommunen blant annet redegjorde for 

reguleringsmessige forhold og det ble avtalt at Ringeriks Kraft AS skulle utrede nærmere 

muligheten for å anlegge jordkabel til fremføring av strøm i aktuelt område.  

 

Ringerike kommune avventer etter dette videre dokumentasjon og saken legges i bero til 

tilleggsdokumentasjon er mottatt. 

 

Tidsfrister  

Frist for behandling av denne saken er foreløpig vurdert å være 12 uker Saksbehandlingsfristen starter først 

fra det tidspunkt saken er komplett. Tidsfristen kan bli forlenget dersom det skulle vise seg å være behov 

for innhenting av uttalelser og/eller politisk behandling. Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet 

over, som for eksempel innhenting av nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter 

annet lovverk mv., kan forlenge saksbehandlingstiden. 

 

Det tas forbehold om at den videre behandling av saken kan avdekke andre feil og/eller mangler, eller 

behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og dokumentasjon for tiltaket er søkers 

ansvar. 

 

Dersom det er spørsmål til saken kan henvendelsen rettes til saksbehandler, se under. Du kan sende epost 

dersom du ikke får kontakt. Mer informasjon finnes på våre hjemmesider 

www.ringerike.kommune.no/byggesak. Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt på Servicetorget i 

Storgaten 13. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie R. Weber 

E-post: ane.marie.weber@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



Fra: Ane Marie Weber [Ane.Marie.Weber@ringerike.kommune.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 24.10.2016 15:23:18 

Emne: VS: Samsjøen hyttefelt - søknad om dispensasjon fra krav om jordkabel 

Vedlegg: image001.jpg; image003.png; AXCES trasejustering.pdf; EX, B3.pdf; Samsjøen hyttefelt - søknad om dispensasjon fra krav 

om jordkabel.pdf; RAP_Samsjøen REV1.1 - 6.12.15.pdf; SV: Framføring av 24 kV luftkabel til Samsjøen; Liste på signerte 

grunneieravtaler.xlsx; 24 kV AXCES luftkabel nr. 669.jpg; EX, B4.pdf; AXCES, B2.pdf; image002.jpg 
Hei, kan denne legges inn som en sak i ESA? Skal legges inn med dato 20.09.16… 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Ane Marie R. Weber 
Byggesaksavdelingen 

Tlf 40 80 42 41  

www.ringerike.kommune.no 

 
 
 
 

Fra: Arne Lange Hellum  
Sendt: 20. september 2016 10:31 
Til: Ane Marie Weber <Ane.Marie.Weber@ringerike.kommune.no> 
Kopi: Lars Torstensen Lindstøl <Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no>; jan-erik.brattbakk@ringeriks-kraft.no 
Emne: VS: Samsjøen hyttefelt - søknad om dispensasjon fra krav om jordkabel 

 

Hei, Ane! 
 
Videresender slik jeg nevnte, slik at du kan registrere dette og jobbe videre med det! 
 
Med hilsen 
  



Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 

 
Fra: Lars Torstensen Lindstøl 
Sendt: 19. september 2016 12:30 
Til: Arne Lange Hellum 
Kopi: Jan-Erik.Brattbakk@ringeriks-kraft.no; Grethe Tollefsen 
Emne: VS: Samsjøen hyttefelt - søknad om dispensasjon fra krav om jordkabel  
  
 
Dette er vel en byggesak. 
Formannskapets vedtak i forhold til luft/jordkabel kan være relevant. Denne finnes på sak 13/1049 i ESA Hist. Formannskapet 
presiserte her ønske om bruk av jordkabel ut over Rådmannens forslag. 
Mvh 
Lars Lindstøl 

 
Fra: Jan-Erik Brattbakk <Jan-Erik.Brattbakk@ringeriks-kraft.no> 
Sendt: 16. september 2016 13:12 
Til: Lars Torstensen Lindstøl 
Kopi: Helge Grønvold 
Emne: Samsjøen hyttefelt - søknad om dispensasjon fra krav om jordkabel  
  
Ringerike kommune  
v/ Lars Lindstøl 
  
Vedlagt søkes det om dispensasjon fra krav om jordkabel ved framføring av strømnett til hytter ved Samsjøen 
  
Med vennlig hilsen  
Jan-Erik Brattbakk 



Nettsjef 
 
Mobil   +4797096206 
Kontor  32 11 95 73 
e-post  Jan-Erik.Brattbakk@ringeriks-kraft.no 
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Forord

Denne temarapporten er utarbeides som en del av prosjekteringsgrunnlaget i forbindelse med
utbygging av ny strømforsyning til Samsjøen hyttefelt i Ringerike kommune. Rapporten omhandler
temaet naturmangfold og er en vurdering om tiltaket tilfredsstiller k ravene i naturmangfoldloven.
Tiltakshaver er Ringeriks - Kraft.

Arbeidet er utført av COWI AS ved Kristin Moldestad og Halvor Saunes .

Eventuelle spørsmål til rapporten kan rettes til Moldestad på mail: kmo@cowi.no/

Oslo
D esember , 2015
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Sammendrag
Innledning
Rapporten skal belyse naturm angfoldet i området som vil bli berørt av ny strømforsyning. Rapporten
bygger på de miljømessige prinsippene i Lov om forvaltning av naturens natur mangfold (Lov - 2009 -
06 - 19 - 100) § 8 – 12.

Metode
Det er innhentet informasjon fra offentlige databaser og feltarbeid.

Resultater
Planområdet er består av Samsjøen hvor det skal legges undersjøiske kabler og hyttegrendene,
enkeltstående hytter rund.

Naturen innenfor planområdet består i hovedsak av furuskog med blåbær som dominerende i
marksjiktet. Naturtypen er definert som A4 Blåbærskog (Fremstad 1997). Kantvegetasjonen b estår
av furuskog helt ned til vannet med enkelte partier med løvtrær (gråor, hegg, selje og bjørk). Det er
noe løvtrær enkelte steder og i kantvegetasjonen. På befaringen ble det registrert elveløp ved landtak
nr 9 og en ravine (VU) nord for Lystig. Det e r registrert en MIS lokalitet (miljøregistrering i skog)
ved Samsjøen, dette er et parti med eldre løvtrær.

Samsjøen er registrert som en lokalitet for to rødlistearter edelkrepsAstacus astacus(EN) og
Storlom Gavia arctica (NT) og den fremmede arten øre kyt Phoxinus phoxinus .

Anbefalinger og forslag
Rapporten anbefaler at det utarbeides en rigg og marksikringsplan for å redusere skadene på
naturmangfoldet, samt at det anbefales å håndtere massene lokalt og gjøre tiltak for å redusere
tilvekst av næringsk revende arter i gravetraseen. Det anbefales å gjennomføre tiltak for å redusere
avrenning fra prosjektet til vassdrag.

Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12
De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøve ls e av
offentlig myndighet :

Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon av arter og
naturtyper i planområdet som et godt grunnlag for videre planlegging.

Til § 9 om føre - var - prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er godt er konsekvensene av tiltaket i
forhold til naturmangfoldet godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er
liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet.

Til § 10 om økosystemtilnæ rming og samlet belastning: Tiltaket medfører i liten grad at den samlede
belastningen på naturmangfoldet vil øke ved Samsjøen .

Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Kostnadene, inklusive
avbøtende tiltak, bæres av utb ygger.

Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en forutsetning at de mest
miljøforsvarlige teknikker legges til grunn. Lokaliseringen av tiltaket er knyttet til plassering av
hyttefeltet. Det anbefales at det ikke benyttes nedspyling av ledninger under vann.
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1 Innledning
COWI AS er engasjert av Ringeriks - Kraft med å vurdere konsekvenser iht. naturmangfoldet §8 - 12 i
forbindelse med etablering av nye ledningstrase er for strøm inn til hytter på strekningen Åda l -
Samsjøen i Ringe r ike kommune .

Rapporten belyser hvilke naturverdier som finnes og hvilke virkninger som kan oppstå som følge av
planforslaget. Temaet er vidt og har ikke alltid en klar og entydig avgrensning. Kapitel 2.4 redegjør
for hvordan temaet naturmangfold er avgre nset i rapporten. Temarapporten inneholder også et
avsluttende kapitel som belyser forholdet til Naturmangfoldlovens kap II og kan brukes som
grunnlag for kommunens vurdering av tiltaket.

Denne rapporten belyser:

N aturmangfold i planområde og influensområd e. Viktige forekomster avgrenses og
verdivurderes
S annsynlige virkninger av tiltaket på naturmangfoldet
H vilke forhold som er viktige i e n helhetlig økosystemtilnærming
A ktuelle avbøtende tiltak og hvordan slike tiltak kan belastes tiltakshaver

Temara pporten er et underlag for – og vedlegg til – planbeskrivelse med konsekvensutredning.

1.1 Mål
Rapporten skal belyse naturm angfoldet i området som vil bli berørt av ny strømforsyning. Rapporten
bygger på de miljømessige prinsippene i Lov om forvaltning av natu rens natur mangfold (Lov - 2009 -
06 - 19 - 100) § 8 – 12. Metode

1.2 Datainnhenting
Opplysninger om naturmangfold i planområdet er hentet ut fra eksisterende, offentlig tilgjengelig
kunnskap fra nasjonale baser som naturbase.no, artskart.no, vann - nett.no, NGU berggrun ns - og
løsmassekart.

Datagrunnlaget er supplert med befaringer i felt. Feltarbeidet har to hensikter:

1) O ppdatere eksisterende informasjon samt

2) F ange opp eventuelle uregistrerte forekomster.

Naturmangfoldet kan endres over tid og det er åpenbart viktig å s ikre at man foretar vurderinger som
baseres på oppdatert kunnskap. Dette gjelder kunnskap om selve naturmangfoldet, men også
kunnskap om den samlede, eksisterende belastningen på naturmangfoldet. Det er lagt vekt på å
undersøke naturmangfold som kan tenkes å bli påvirket av utbyggingen . Eventuelle viktige
forekomster avgrenses og verdivurderes i henhold til nasjonal metodikk jfr DN Håndbok 11, 13 og
15.

1.3 Feltarbeid
Feltarbeidet ble gjennomført 28 . august 20 15 av Kristin Moldestad og Halvor Saunes . Befaringen ble
lagt opp s lik at både skog og våtmark ble undersøkt for å avdekke eventuelle verdifulle forekomster
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av arter eller naturtyper og for å få e t overblikk over eventuelle viktige landskapsøkologiske
sammenhenger.

Beskrivelse av tiltakets virkninger (påvi rkningers omfang/konsekvenser for naturmangfoldet) er
basert på kunnskap om de lokale forholdene, informasjon fra tiltakshaver og faglig skjønn.

1.4 Rapportarbeid
Under det påfølgende rapportarbeidet ble det søkt etter interessante data om området i naturfagli ge
rapp orter og nettbaserte databaser.

Beskrivelse av tiltakets virkninger (påvirkningers omfang/konsekvenser for naturmangfoldet) er
basert på kunnskap om de lokale forholdene, informasjon fra tiltakshaver og faglig skjønn.

Rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (engelske betegnelser i parentes):
RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct)
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)
EN – Sterkt truet (Endangered)
VU – Sårbar (Vulnerable)
NT – Nær truet (Near Threatened)
DD – Datamangel (D ata Deficient)

Vegetasjonstyper er beskrevet etter Fremstad (1997).

Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste (Gerderaas et al 2012) blir omtalt. Fremmede arter
er risikovurdert i forhold til invasjonspotensial og økologisk effekt. Dette gir fem risik okategorier:

SE - Arter med svært høy risiko har en sterk negativ effekt på norsk natur
HI - Arter med høy risiko har stor spredning med en viss økologisk effekt, eller stor økologisk
effekt med en begrenset spredning
PH - Arter med potensielt høy ris iko har svært begrenset spredningsevne, men stor økologisk
effekt – eller omvendt
LO - Arter med lav risiko har lav eller moderat spredning og middels til svake økologiske
effekter

1.5 Avgrensning av temaet
Temaet naturmangfold er vidt og har ikke alltid en klar og entydig avgrensning. I
Naturmangfoldlovens §3 er naturmangfold definert slik:

"biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige
er et resultat av menneskers påvirkning. "

I plansammenheng er det førs t og fremst viktig å belyse naturmangfold som har høy verdi. Med
begrepet "verdifullt naturmangfold" menes i denne sammenhengen først og fremst sjeldne
(rødlistede) naturtyper eller arter, arter eller naturtyper som Norge har et særlig ansvar for og viktig e
naturtypelokaliteter eller arter som det er knyttet internasjonale forpliktelser til. Andre eksempler på
verdifullt naturmangfold kan være særegne landskap, vannforekomster eller geologiske forekomster.

Andre forekomster, som leveområder for mange lokal t utbredte planter, dyr og andre organismer er
en del av det lokale, "trivielle" naturmangfoldet men vil i denne sammenhengen komme langt ned på
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verdiskalaen. Mye av det lokale naturmangfoldet i området kan bli sterkt påvirket eller få andre
livsvilkår som følge av en utbygging. Disse endringene vurderes ikke å påvirke forvaltningsmålene
for økosystemer, arter eller naturtyper jf. naturmangfoldlovens §§ 4 - 5 og ansees i denne
sammenhengen ikke som vesentlige. De kan likevel bli vurdert som viktige i landskap søkologiske
sammenhenger eller innenfor andre utredningstema som friluftsliv, landskap eller som
naturressurser.



NY 24 KV LUFT KABEL 9 / 30

2 Beskrivelse av prosjektet

2. 1 Beliggenhet og beskrivelse av tiltaket
Prosjektet omfatter anlegning av ny 24kV AXCES luftkabel på 4 km fra Ådal o g inn til Samsjøen i
Ringerike kommune, Buskerud fylke. Fra Samsjøen skal ledningen legges i sjøen og videre til 9
landtak på ulike steder rundt sjøen.

Ny ledning vil gå ifra eksisterende trafo ved Lystig gård og nordover til demningen i søndre del av
Sa msjøen ( figur 2 - 1 ). Luftledningen vil i hovedsak gå langs eksisterende grusvei, med en avstand fra
veien på 0 - 100 m. Ledningstras e e n vil gå i luftspenn over ravinedalen nord for Lystig går og over
elva Somma etter ca. 1 km. Fra Samsjøen vil ledningen legges nedsunket i sedimentene og legges på
land ved 9 ulike landtak. Landtakene er videre i rapporten referert iht. nummerering Jf. figur 2 - 2 . Fra
Landtakene vil ledningene gå i luftspenn inn til hver av hyttene. Det er ennå ikke bestemt hvilke
hytter som skal koble seg på strømnettet. Ledningen graves eller spyles ned i grunnen.

Samsjøen er en del av Begnavassdraget og har et areal på 3,28 km². Innsjøen får tilsig fra
Haugerudelva og danner elva Somma ved utløpet. Innsjøen er regulert, med en regule ringshøyde på
207 – 213 meter over havet, totalt 6 m. Maksimal dybde i Samsjøen er 47 m, gjennomsnittsdybde er
14 m. Tiltakene vil ha et begrenset arealbeslag.

Figur 2 - 1 . Oversiktskart over planlagt ny AXC E X - ledningstrase fra Ådal inn til Samsjøen, Ringerike kommune.
Illustrasjon: Ringeriks - Kraft .
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Figur 2 - 2 . Lokalisering av ledningstrase i Samsjøen og plassering av landtak. Illustrasjon: Ringeriks - K raft

Landtak 1
Landtak 2

Landtak 3

Landtak 4

Landtak 5

Landtak 6

Landtak 7

Landtak 8

La ndtak 9
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3 Resultater

3.1 Natur grunnlag

3.1.1 Klima og vegetasjonssone
Bioklimatisk ligger planområdet i den sørboreale sonen. Denne sonen kjennetegnes av barskog, men
med innslag av varmekjær edelløvskog og oreskog. Sterkt innslag av arter med krav til høy
sommertempera tur. Finnes et stykke inn i landet i Sør - Norge, langs kysten av Trøndelag og med mer
spredte forekomster i Nordland (miljøstatus.no) .

3.1.2 Geologi og kvartærgeologi
B erggrunn i området er kalkfatt ig og består av biotittgneis og glimmerskifer ( NGU.no. )
Løsmas sekart over området viser hovedsakelig morenedekke og breavsetninger av varierende
mektighet og områder som er uten løsmassedekke, figur 3 - 1 .

Figur 3 - 1 . Løsmassekart i und ersøkelsesområdet. Kilde: NGU.no

3.1.3 Geologisk og landskapsmessig mangfold
Det er ikke registrert verdifulle geotoper innenfor planområdet (NGU.no \ kart \ naturarv 06 - 2015).
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3. 1 . 4 Vannmiljø
Samsjøen er e n regulert innsjø og er definert som en "sterkt modifisert vannfo rekomst" (SMVF) i
databasen Vann - nett ( figur 3 - 2 ). Innsjøen er registret i Vann - nett under ID:012 - 562 - L. Det er gjort
få undersøkelser mhp. kjemisk tilstand i Samsjøen og kjemisk tilstand er derfor satt som "udefinert" i
databasen. Økologisk potensial er satt til "moderat". Fra Samsjøen renner vassdraget Somma.

Figur 3 - 2 . Utsnitt fra databasen Vann - nett for Samsjøen, Ringerike kommune. Kilde: Vann - nett, 2015.
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3. 1. 5 Naturtype r og artsforekomster

Naturtyper

Naturen innenfor planområdet består hovedsak furuskog med blåbær som dominerende i marksjiktet.
Natur t ypen er definert som A4 Blåbærskog (Fremstad 1997). Kantvegetasjonen består av furuskog
helt ned til vannet med enkelte pa rtier med løvtrær (gråor, hegg, selje og bjørk). Det er noe løvtrær
enkelte steder og i kantvegetasjonen. Naturen ved hvert landtak er beskrevet under. På befaringen ble
det registrert elveløp ved landtak nr 9 og en ravine (VU) nord for Lystig . Det er regi strert en MIS
lokalitet (miljøregistrering i skog) ved Samsjøen, dette er et parti med eldre løvtrær, se figur 3 - 3 .

Artsforekomster

Samsjøen er registrert som en lokalitet for to rødlistearter edelkrepsAstacus astacus( EN), Storlom Gavia
arctica (NT 2010/ LC 2015 ) , permanent revir (Woldvik 2014) og den fremmede arten ørekyt Phoxinus
phoxinus . Fisk som ørret, abbor, sik og røye lever i innsjøen. Det er registrert elvemusling nederst i Somma
helt ned mot samløp med Begna. Fylkesmannen opplyser at det ikke er konfidensielle arter innenfor
planområdet.

Figur 3 - 3 . Registrerte artsforekomster i Samsjøen. Punktregist reringer omfatter edelkreps, s torlom og ørekyt. Den
rosa marker ingen er MIS lokalitet med eldre løvskog. Kilde: Naturbase.
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3. 3 Menneskelig påvirkning

3. 3.1 Regulering og infrastruktur
Samsjøen er et regulert vassdrag. Laveste regulerte vannstand er 207,07 m.o.h. og høysete regulerte
vannstand er 213.07 m.o.h. (FBR, 2015), se tabell under.

Innenfor planområdet finnes flere offentlige og private veger til hyttefeltene.

Tabell 3 - 1 Høyeste og laveste regulerte vannstand i Samsjøen. Kilde: FBR 2015

Målested HRV LRV Differanse

Samsj øen 213,07 207.07 6 meter

3. 3.2 Kulturminner
Det er registrert to kulturminner i nordre ende av Samsjøen, et tjærebrenningsanlegg og ved
Finneplassen er det gjort et løsfunn. Langs Somma er det tre steinfundamenter fra tømmer
fløtingsperioden.

Figur 3 - 4 Registrerte kulturminner ved Samsjøen. Kilde: www.naturbase.no
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3. 4 Beskrivelse av n aturmangfoldet lokalt

3. 4. 1 L andtak 1
Beliggenhet: Landtak 1 er planlagt øst for demningen i søndre del av Samsjøen.

Naturmangfold : E n lit en strand, med svaberg ut i sjøen. Området er brukt til friluftsformål. Ved
stranden vokser det et lite kratt med bjørk, furu, selje og gran. Marksjiktet er delvis fraværende på
grunn av fjell i dagen, men enkelte urter og gressarter vokser i området.

Inn sjøen er forholdsvis langgrunn (< 5 m). Sedimentene består av lys grå sand, og er ikke en egnet
som rekrutteringsområde for edelkreps.

Figur 3 - 5 Svaberg skrår slakt ut i Samsjøen ved landtak nr 1.

3. 4. 2 Landtak 2
Beliggenhet: Ved en odde ved badestrand / rasteplass i sør - østredel av Samsjøen .

Naturmangfold : Området er preget av at det benyttes til friluftsformål. Vegetasjonen ved landtaket
skiller seg fra den furuskogen ved at det er lysåpent og det er oppkomme av gran, osp, rogn, einer i
tillegg til furu. Markdekke er i hovedsak som i blåbærskogen, men noe påvirket av at det dumpes
hageavfall på lokaliteten.

Sjøområdet utenfor er langgrunt (<5 m dyp) med grov stein og mudderbunn.
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Figur 3 - 6 Brygge, sandstrand og synlig fjell i dagen ved landtak nr 2.

3. 4. 3 Landtak 3
Beliggenhet: Landtaket er planlagt plassert i en liten bukt på østre side av Samsjøen med utløp fra
myrsig ovenfor. Sør for Røyekisa.

Naturmangfold : Bærlyngskog, påvirket av skjøtsel i form av uttak av enkelte trær. Myrdrag med
diverse starr og gressarter.

Sjøområdet utenfor er langgrunt med et bunnsubstrat bestående av grov sand og stein.

Figur 3 - 7 Myrdraget ned mot innsjøen er der hvor tømmerstokkene ligger.
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3. 4. 4 Landtak 4
Beliggenhet: Langs veien på østsiden av Samsjøen , litt sør for Brennøya .

Naturmangfold : Skogen på lokaliteten er typisk bærlyngskog.

Sjøbunnen skråner bratt nedover fra land (>5 dyp). Terrengutformingen tyder på at det har foregått
mindre sprengningsarbeider her tidligere, da det er tydelige brudd og skarpe kanter i grunnfjellet.

3. 4. 5 Landtak 5
Beliggenhet: Nord for Sjøli , Landtaket vil ligge i en bukt med utløp fra en liten bekk med tett
vegetasjon .

Naturmangfold : Blåbærskogen strekker seg ned til en mer lauvrik kantvegetasjonen bestående av
blant annet bjørk og osp.

Innsjøen skråner bratt nedover og sedimentene består av grov sand og stein.
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3. 4. 6 Landtak 6
Beliggenhet: Plasserin gen av landtaket er i en bukt omkring flere hytter på østsiden av Samsjøen .

Naturmangfold : Deler av lokaliteten består av klippet graseng ned til vannkanten og enkelte
opparbeidet plantefelt. En stor bjørk vokser i vannkanten. En rosa rugosa (SE) vokser ved
vannkanten. Skogen rundt består av blåbærskog.

Samsjøen er her forholdsvis langgrunn, med sedimenter bestående av sand og grus.

3. 4. 7 Landtak 7
Beliggenhet og bruk : Sør på tangen ved Nedre Finneplassen .

Naturmangfold : Vegetasjonen består av en etable rt grasmark og et område med nylig avvirket skog.
Gressenga går stedvis helt ned til strandsonen . Litt øst for landtaket vokser et kratt med bjørk, her
ble det i tillegg registrert mjødurt, blåtopp, sølvbunke, marikåpe og sner p rørpkvein.

Sjøområdet er l anggrunt og sedimentene består av fin sand.
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Figur 3 - 8 Grasmark og skogteig ved Nedre Finneplass.

Figur 3 - 9 Sjøkanten er steinsatt, kantvegetasjonen er fjernet på deler av lokaliteten. Undervannsbildet
viser se diment bestående av fin sand.



20 / 30 NY 24 KV LUFT KABEL

A074231, 0 6 . 1 2 .2015, versjonsnr 1. 1

3. 4.8 Landtak 8
Beliggenhet og bruk : Ved utløpet til Vesle Samsj øelva, Vika. Elveløpet ligger fo rholdsvis skjermet
på grunn av vegetasjon. Det ene elveløpet er stengt av steinblokker ca 20 meter fra sjøen. Det er
dumpet hageavfall ved det stengte elveløpet. På nordsiden av elva ligger en hytte. Gressbakken rundt
og ned til innsjøen klippes jevnlig . S kogsfeltet i bakkant er nylig avvirket.

Naturmangfold : Elvedelta . Arealet mellom kjøreveg og ned til utløpet består av granskog med
innblanding av gråor – heggeskog. Registrerte arter er; hegg, gran, furu, gråor, bjørk, rogn, istervier,
geitrams, gulris, høymole, sø vbunke, skogrørkvein, sennegras , blåtopp, tyttebær, blåbær, myrklegg.
lyssiv, maiblom, hengeving, teiebær, gaukesyre, firblad, fugletelg, smyle, firkantperikum,
markjordbær, ryllik, skjodbærer.

Denne delen av innsjøen er langgrunn og sedimentene best år av grov sand og mudderbunn.

Figur 3 - 10 Landtak nr 8. Elvedeltaet (øverst til høyre) har en naturlig utforming.
Kantsonen ved hytta er bygd opp og plastret med stener. Foto: COWI AS
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3. 4. 9 Landtak 9
Beliggenhet og bruk : Landtaket er planlagt øst på Langetangen, nord for Finnsansbuholmen . Det er
en benk og bålplass rett ved landtaket som viser at området benyttes til friluftsliv. Lokaliteten
benyt tes også til forankring av båter og kanoer . En sti går fra hytten vest for landtaket og ned til
sjøen.

Naturmangfold : Den opprinnelige furuskogen er fjernet og det er tett vegetasjon med ungtrær av
rogn, gråor, bjørk, furu og gran. Ut i vannet vokser det en tue med sivaks. Marksjiktvegetasjonen
består i hovedsak av tyttebær, linnea , blåbær, teiebær, skogrørkvein, blåknapp, blåtopp, gulris,
einstape, pors, bringebær, hengeving, skogstrokenebb, myk kråkefot og mjødurt. Bunnsubstratet på
sjøbunnen består av g rov stein og grus.

Figur 3 - 11 Landtak nr 9 øst på Langetangen. Ungt kratt vokser helt ut i sjøkanten. Foto. COWI AS

3. 4. 10 Strekningen Ådal – Samsjøen
Beliggenhet: Langs vegen mellom Ådal og Samsjøen , avstand f ra eksisterende veg varierer.

Naturmangfold : Blåbærskog er hovedvegetasjonstypen langs strekningen , se figur 3 - 12 . Skogen er i
hovedsak driftet skog, og alderen på felteten varierer. De fleste myrdragene ligger på vestsi dene av
vegen og blir ikke berørt av tiltaket.

Ved Lystig er vil tilta ket krysse over en liten ravine, se f igur 3 - 13 Raviner er en rødlistet
landskapsform og er kategorisert som sårbar (VU) på norsk rødliste. Ravinen ha r bratte
karakteristiske skråninger og et lite bekkedrag i bunn se figur 3 - 14 og figur 3 - 15 . Deler av ravinen er
beplantet med granskog .
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Figur 3 - 12 Blåbærskog er hovedvegetasjonsstypen langs ny ledningstrase.

Figur 3 - 13 Utklipp fra kart fra naturbase. Rød sirkel markerer ravinen ved Lystig.

Ravine
(VU)
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Figur 3 - 14 Bratt skråning beplantet med gran.
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Figur 3 - 15 Bekkedrag i ravinen er bevokst med krattvegetasjon. I hovedsak gråor, hegg, bjørk og rogn.

4 Virkninger av tiltaket på naturmiljøet
De største nega tive risikoen e ved legging av strømkabel i Samsjøen er tap av habitat, fare for negativ
påvirkning på storlom og edelkres, samt spredning av forure nsinger under anleggsarbeidene:

Partikkeflukt og tilslamming
Laveste regulerte vannstand er 207,07 m.o.h. Und er denne vannstanden vil kabelen trolig spyles
ned i sedimentene, dette vil føre til oppvirvling og partik kelspredning og kan ha uheldige
virkniger på vannlevende organismer. Virkningene på edelkresp kan bli at tilslamming ved
nedspyling av ledningstraseer fører til at krepsens skjulesteder på dypere vann vil bli
nedslammet. Bestanden av edelkreps trolig liten (det ble fanget noen få bifangster under
garnfiske i 2011). Bestanden er tilpasset reguleringen i Samsjøen.

› Sprengingsarbeider
Ved noen av landtaken e vil det måtte gjøres mindre sprengningsarbeider ved legging av
sjøkabel. Ved sprengning av grunnfjell vil det være risiko for mobilisering av
partikkelforurensning og forurensninger fra utvasking av nitrogen fra sp r engstoffrester
(ammonium) og utvasking av sprengsteinpartikler. Dette er påvirkninger som vil kunne skade
forholdene for vannlevende organismer, deriblant fisk og edelkreps. Dannelse av giftig
ammonium forekommer ved høy pH (>8,5) i vannet, men er lite sannsynlig i denne
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sammenheng. Rystelser som følge av sprenging kan forekomme og være negtivt for hekkende
fugler.

› F u g l
I henhold til informasjon fra Fylkesmannen er det ikke påvist spillplasser for skogshøns eller
reder til rødlistede rovfugl som vil bli berørt av luftspenn. Det kan imidlertid v ære at det finnes
reder som ikke er registrert. Det er registrert storlom i Samsjøen. Fulgen vil bli forstyrret i
anleggsperoiden.
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5 Anbefalinger og forslag
For å ivareta naturmangfoldet best mulig i prosjektet, anbefales følgende tiltak:

› Graving i innsjø en bør gjennomføres når Samsjøen er tappet lengst mulig ned / ved la veste
regulerte vannstand, for å redusere tilslamming og partikkeltransport i vann. Ny ledning må
graves ned slik at den ikke skades av is. Det anbefales at gravearbeidene gjøres så skånso mt
som mulig og at nedspyling benyttes kun der det ikke er andre alternativer.

› A nleggsveier til landtak og all graving av grøfter bør gjøres på en skånsom måte og med minst
mulig arealbeslag .

› Omfanget av inngrepene ved sprengning av grunnfjell er relativt begrenset og eventuell
tilslamming av innsjøen av vurderes som lite relevant. Det anbefales likevel at entreprenør
vurderer behovet for siltgardin under anleggsarbeidene.

› Landtaket nr 8 bør ikke ligge i selve elvedeltaet, men foreslås plassert i området nord for hytta
for å unngå eventuelle konflikter med våtmark og potensielle rekrutteringsområder for
edelkreps.

› Trase for EX 400 V luftledning (lavspent) til hyttene gjennomgås av ornitolog, når de
foreligger, for å avdekke eventuelle ikke registrerte re d er til rødlistede fuglearter. Andre tiltak
for ivaretakelse av naturmiljøet i traseene anses ikke som relevant innenfor planområdet for
luftledningene.

› For å ivareta mulige hekkeplasser for fugl, bør det ikke legges anleggsdrift på holmene i
Samsjøen.

› Vid ere arbeid må forholde seg til vannforskriften og den kommende vannforvaltningplanen for
vannregionen Vest - Viken.

› Tiltak i ravinen nederst i planområdet bør gjennomføres på en skånsom måte uten å skade
ravinens form og funksjon.
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6 Vurdering av prosjektet i forhold til
N aturmangfoldloven

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved
utøvel se av offentlig myndighet. Lovens formål er:

"…. at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologisk e prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for samisk kultur."

I dette kapittelet er prosjektet vurdert for å se hvordan kra vene i §§ 8 – 12 er ivaretatt, eventuelle
tiltak er listet opp og det er henvist til rapporter der det er relevant. Den endelige vurderingen om
prosjektet tilfredsstiller kravene i naturmangfoldloven må avgjøres av offentlig myndighet .

6.1 K unnskapsgrunnlag
K unnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive naturmangfoldet på stedet,
deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal også
være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på na turmangfoldet sett i lys av den samlede
påvirkning som natu rmangfoldet vil bli utsatt for.

"§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasj on, 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 e r 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." Naturmangfoldloven

Kunnskapsgrunnlaget skal dekke to forhold:

› Kunnskap om fore komster: Viktig naturmangfold i influensområdet. En verdivurdering av
forek omstene er sentralt for å kunne vurdere om kunnskapsgrunnlaget er godt nok .

› Kunnskap om virkninger av tiltaket. Virkningene skal kunne vurderes ut fra den samlede
belastning naturma ngfoldet er eller vil bli utsatt for.

Kunnskapsgrunnlaget som er lagt frem i denne rapporten er basert på informasjon fra offentlig
tilgjengelige databaser, kommunikasjon med Ringerike kommune og befaring i felt.
Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok til å kunne vurdere tiltakets påvirkning på miljøet.
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6.2 Føre - var prinsippet
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal
føre - var prinsippet tillegges større vekt.

" § 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
naturmangfolde t, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. " Naturmangfoldloven

Kunnskapsgrunnlage t er for godt nok til å anta det kan tas tilstrekkelige føre - var hensy n i
prosjetketet. I kapittelet "Anbefalinger og forslag" listes aktuelle tiltak opp for å ivareta naturmiljøet. .

6.3 Kostnadene ved miljøforringelse

§§ 11 i Naturmangfoldloven krever at tiltakshaver i hovedsak skal dekke kostnadene ved eventuelle

miljøforringe lser.

" § 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. " Naturmangfoldloven

I prosjektet vil kostnadene for i varetakelse av naturmangfoldet bæres av tiltakshaver. Eventuelle

miljøforringelser som følge av uønskede hendelser i anleggsperioden vil måtte bekostes av

byggherre/entreprenør.

6.4 Samlet belastning på naturmangfoldet
Loven krever at påvirkningen tiltaket har på naturmangfoldet skal ses i en større sammenheng.
Eksisterende og framtidige påvirkninger skal inkluderes i vurderingene. Bakgrunnen for denne
vurderingen er først og fremst om tiltaket har betydning for oppnåelse av forvaltningsmålene for
arter eller naturtyper Jfr Naturmangfoldlovens §§ 4 - 5.

" § 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)

Målet er at mangfoldet av naturtyper iva retas innenfor deres naturlige

utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som

kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur

og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.

§ 5.(f orvaltningsmål for arter)

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene

forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er

nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologi ske funksjonsområder og

de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. Forvaltningsmålet etter

første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. Det genetiske mangfold innenfor
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domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre res sursgrunnlaget for

fremtiden.

§ 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. " Naturmangfoldloven

Natur mangfoldet i skog en er påvirket av tradisjonelt bestandsskogbruk og framstår som triviell,
relativt fattig barskog. Hugging av skog i området kommer som en ekstra belastning på
naturmangfoldet i tillegg til tiltaket.

Arealbeslaget vil være svært begrenset i dette prosjektet og i hovedsak kun være på områder som
allerede er benyttet til hytteområder og veier. Restarealer og eventuelle områder med bar jord kan gi
gode vekstbetingelser og derved økt fare for spredning av svartelistede karplanter i om rådet. Ny e
ledningstrase vil bli regelmessig hugget og dette vil føre til at det etableres en annen vegetasjonstype
i traseen.

6. 5 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Naturmangfoldloven setter krav til at prosjekter skal i størst mulig grad unngå eller begrens e skader

på naturmangfoldet:

" § 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

tidlig ere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de

beste samfunnsmessige resultater. " Naturmangfoldloven

Det settes om en forutsetning at benyttes teknikker og driftsmetoder som ivaretar naturmangfol det

best mulig og at en eventue ll nedspyling av traseen unngås i størst mulig grad. Det anbefales at det

anleggsveier og graving av grøfter gjøres på en skånsom måte og med minst mulig arealbeslag.

Lokaliseringen av tiltaket er i tilknytning til eksisterende hyttefelt og veianlegg.
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Fra: Lars Torstensen Lindstøl
Sendt: 28. mai 2015 13:00
Til: Helge Grønvold
Kopi: Eiliv Kornkveen; Arne Lange Hellum; berit.skovly@stortinget.no; Jan-Erik 

Brattbakk
Emne: SV: Framføring av 24 kV luftkabel til Samsjøen

Hei  
 
Formannskapet vedtok at de ønsker all fremføring av strøm i jordkabel. 
Når det ble foretatt befaring var dette ut fra en vurdering om at kostnader burde kunne benyttes som argument der 
det ellers ikke var vesentlig konflikt med viktige hensyn til f.eks. biologisk mangfold. 
Når det nå er ønske om å gå utover det kommunen har vurdert er forsvarlig mener jeg det må være tiltakshavers 
ansvar å påvise at dette kan gi en akseptabel løsning. 
 
Mvh 
Lars Lindstøl 
 
Fra: Helge Grønvold [mailto:Helge.Gronvold@ringeriks-kraft.no]  
Sendt: 20. mai 2015 11:08 
Til: Lars Torstensen Lindstøl 
Kopi: Eiliv Kornkveen; Arne Lange Hellum; berit.skovly@stortinget.no; Jan-Erik Brattbakk 
Emne: Framføring av 24 kV luftkabel til Samsjøen 
 
Hei 
 
Vi viser til befaring med Eilev Kornkveen 8.9.14. og ditt svar fra 4.12.14 hvor du blant annet skriver: I saken skal også 
vurdering etter naturmangfoldloven §8-12 inngå. Dette går kort ut på å opplyse om kjente naturverdier, vurdere om 
man vet nok om naturverdiene, vurdere konsekvensene av tiltaket og vurdere om føre-var prinsippet skal tas i bruk. 
 
Ringeriks Kraft har ikke kompetanse til å vurdere dette. Har Ringerike kommune avdelinger med slik kompetanse?  I 
så tilfelle ønsker vi at dere merker av traseendringer på skissen (se vedlegg) for å få luftkabelen bort fra utsatte 
områder og eventuelt hvor dere vil kreve jordkabel. Når det gjelder traseskissen, som er lagt ved har vi gjort 
endringer slik at luftkabelen vil gå over i sjøkabel når den kommer fram til Samsjøen. 
 
Når det gjelder de økonomiske konsekvensene vil det bli en merkostnad på ca. 2,2 – 2,5 million kroner å legge 
jordkabel fram til Samsjøen sammenliknet med luftkabel.  
 
 
   
Med vennlig hilsen  
Helge Grønvold 
Prosjektleder 
 
Mobil   +4790117632 
Kontor  32 11 95 05 
e-post  Helge.Gronvold@ringeriks-kraft.no 
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Grunneiere som har skrevet under avtalene for bygging av 24 kV luft- og jordkabel anlegg langs Samsjøveien samt i- og rundt Samsjøen

Navn Adresse Postnummer Poststed Telefon 

Longum Anne Elise Gråsteinveien 34 1157 Oslo 978 23 699/908 36 698/22 28 01 72 

Groseth Lars Somdalsgata 11 3525 Hallingby 901 25 888

Bråten Bjørn Olav Samsjøveien 108 3525 Hallingby 901 25 623/32 13 09 25

Raastad Aase Eldbjørg Samsjøveien 107 3525 Hallingby 974 09 048

Christophersen Espen Johannes Ådalsveien 225 3525 Hallingby 934 18 710

Grønlund Anne Pernille Bredsandveien 12 1570 Dilling 932 17 503

Lie Peter Einar Ådalsveien 257 3525 Hallingby 957 59 580 / 32 13 66 10

Aslaksrud Johan Somdalsgata 7 3525 Hallingby 950 42 394 / 32 13 05 56

Aasen Thor Bergsund Ringveien 70 3517 Hønefoss 412 95 610

Gundhus Erik Samsjøveien 17 3525 Hallingby 975 81 848 / 32 13 05 58 

Lie Thorvald Kaare Kirkeveien 40 0368 Oslo 971 18 349

Solberg Per Magne Samsjøveien 123 3525 Hallingby 913 85 911 / 32 13 06 77

Raastad Magne Sjøbergveien 13 2066 Jessheim 951 48 594

Skovly Berit (Skovly Arnlaug) Færdenveien 37 3514 Hønefoss 32 13 31 92



Grunneiere som har skrevet under avtalene for bygging av 24 kV luft- og jordkabel anlegg langs Samsjøveien samt i- og rundt Samsjøen

Gnr. Bnr. Festenr. Luftkabel Sjø -og jordkabel Signert 

275 53 og 67 X Utgår

275 2 X X Ja 

275 7 og 9 X Ja

275 6 X Ja

281 1 X Ja

281 9 X Ja

282 1 X Ja

275 4 X X Ja

276 2 X Ja

275 3 X X Ja

282 136 X Ja

275 5 X Ja

275 19 X Ja

275 72 X Ja
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1859-6   Arkiv: GNR 55/20  

 
 

Rammetillatelse for idrettshall Gnr/bnr 55/20 - Veksalbakken 2 
 

Forslag til vedtak: 

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

høydebegrensningen i plan- og bygningsloven § 29-4 ikke blir vesentlig 

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

Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at etablering av idrettshall 

er innenfor rammen av hva som kan tillates etter 

reguleringsplanbestemmelsene § 2 bokstav a. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

  

Utskrift sendes til 

Norconsult AS, Postboks 626, 1303 SANDVIKA 

Heradsbygda IL, Postboks 3082, 3501 HØNEFOSS 

Morten Øen og Renate H Hansdatter Øen, Veksalveien 11, 3518 HØNEFOSS 

Dag Erik Sørnskog og Lise Rørholt Sørnskog, Veksalveien 13, 3518 HØNEFOSS 

Lilly Engen, Veksalbakken 6, 3518 HØNEFOSS 

Trine Nordahl og Kay Orebråten, Veksalbakken 8, 3518 HØNEFOSS 

Else Johnsen og Jan Ivar Pedersen, Veksalveien 12, 3518 HØNEFOSS 

Silje Kleppe Torkelsen og Roger Steffenseter, Veksalveien 14, 3518 HØNEFOSS 

Elise Øyom Siljebækken og Steinar Silkebækken, Veksalbakken 5, 3518 

HØNEFOSS 

Erik Bratteng, Veksalbakkan 1B, 3518 HØNEFOSS 

Ingrid Ragnhild Sevre, Veksalbakkan 1A, 3518 HØNEFOSS 

Aase Rigmor Sagen, Veksalveien 10, 3518 HØNEFOSS 

 

 

 

 

 

Sammendrag 
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Det er søkt om rammetillatelse for etablering av ny idrettshall for fotball i 

Heradsbygda, samt dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4, som fastsetter 

maksimal mønehøyde til 9 meter med mindre en høyere mønehøyde har hjemmel i 

plan. Det foreligger nabomerknad.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Norconsult AS har, på vegne av tiltakshaver Heradsbygda IL, søkt om 

rammetillatelse for oppføring av idrettshall til bruk for fotballaktivitet på Heradsbygda 

stadion. Hallen er planlagt i samråd med Norges Fotballforbund (NFF), og i henhold 

til NFFs «Veileder for fotballhaller». Hallen vil få utvendige mål på cirka 40 x 65 

meter, og en høyde ved midtaksen på cirka 13,8 meter. Hallen planlegges som en 

dukhall med mellomgrå vegger og mørkegrå forsterkninger/hjørner.  

 

Hallen vil ha en maksimal høyde på 13,8 meter. Plan- og bygningsloven § 29-4 

fastsetter maksimal mønehøyde til 9 meter med mindre det er hjemmel i plan for en 

større mønehøyde. Reguleringsplanen sier ikke noe om maksimal møne- og 

gesimshøyde, og åpner dermed ikke for høyere mønehøyde i denne saken. 

Dispensasjonssøknaden er begrunnet i at man ønsker å følge krav til størrelse i plan 

og høyder i NFF’s «Veileder for fotballhaller». Videre peker ansvarlig søker på at 

hallen plasseres på et lavt område på stadion, og at den ikke vil ta utsikten fra 

naboeiendommene.  

 

Det foreligger en nabomerknad på vegne av flere naboeiendommer. Avsender av 

merknaden er totalt 10 naboer i området. Seks av de har først signert på at de 

samtykker til tiltaket da det ble nabovarslet, men i ettertid signert som avsender av 

nabomerknaden. Rådmannen tolker det slik at det per dags dato foreligger en felles 

nabomerknad fra totalt ti naboeiendommer. 

 

I nabomerknaden peker naboene på fem forskjellige punkter de er negative til. 

Ansvarlig søker har svart på merknadene. Rådmannen vil her presentere 

nabomerknadene punktvis sammen med ansvarlig søkers tilsvar. 

 

1. Trafikale forhold 

Nabomerknad: Det er allerede stor belastning på Veksalveien, som er smal og 

uoversiktlig. De stiller seg skeptisk til økt trafikk til området, og peker på at utleie av 

anlegget vil generere mye ekstratrafikk. Det kjøres i høy hastighet i området i dag. 

Særlig vinterstid er kjøreforholdene vanskelige, og det skjer ofte nestenulykker. Det 

bør gjøres tiltak for å utbedre veien. 

Ansvarlig søkers tilsvar: Veksalveien er kommunal vei, og åpen for allmenn ferdsel. I 

dag er det aktiviteten på kunstgressbanen i sommersesongen som genererer mest 

trafikk. Den nye hallen skal kun leies ut vinterstid, og det vil dermed ikke genereres 

vesentlig økt trafikk som følge av hallen på sommeren. Hallen vil ikke inneholde 

tribuner. På sommerstid er det i hovedsak idrettslagets egne aldersbestemte lag som 

skal benytte hallen. I vintersesongen er kunstgressbanen stengt, så trafikken til 

området vil være trafikk til hallen og kjøring til lysløype/akebakke. I sum antas denne 

trafikken å være mindre enn trafikken som i dag er på sommerstid. Ansvarlig søker 

mener dermed at hallen ikke vil medføre større maksbelastning på trafikksituasjonen 



- 

enn dagens forhold. Videre antas det at trafikken var større fram til 2013, da det var 

to utendørsbaner i drift. 

 

2. Parkeringsforhold 

Nabomerknad: Det er ikke lagt opp til tilstrekkelig parkering. Mandag 7. mai var det i 

følge naboene 90 biler på området, planskisser viser 65 p-plasser. Dette vil føre til at 

flere parkerer langs veien i Veksalbakken og Veksalveien, noe som fører til mer 

uoversiktlig trafikk og økt risiko for myke trafikanter. 

Ansvarlig søkers tilsvar: Planene har blitt revidert, slik at det legges opp til 70 p-

plasser i sommersesongen og 60 p-plasser i vintersesongen. Antall plasser kan 

økes ytterligere dersom man tillater parkering foran klubbhuset. Idrettslaget har 

foretatt tellinger av antall biler på stadion over en periode på cirka 3 uker i mai 2018. 

På en typisk hverdag opplyser de det til å være mellom 15-40 biler. Størst behov for 

parkering er i følge idrettslaget når Heradsbygda IL sitt seniorlag spiller mot et annet 

lokallag. I mai ble det registrert 60 biler på stadion under en slik kamp. Idrettslaget 

vurderer antall p-plasser til å være tilstrekkelig. 

 

3. Støy 

Nabomerknad: Etterlyser støyutredning for bruk av hall og eventuelt 

ventilasjonsanlegg samt den ekstra trafikken til og fra. 

Ansvarlig søkers tilsvar: I dag avsluttes aktivitet på utendørsbanen kl. 2200, og 

flombelysningen slukkes 2230. Hallen vil ha tilsvarende åpningstider på hverdager, 

til kl. 1900 på lørdager og til kl. 2100 på søndager. Støy fra innendørs hall vil være 

mindre enn støyen fra kunstgressbanen. Ventilasjonsanlegg vil ha aggregat inne i 

hallen, og tilluft, avkast og varmepumpe vil monteres på fasade mot nordøst, som er 

vendt vekk fra naboeiendommene. Utvendige installasjoner vil bli påmontert 

lyddemping, og anlegget programmeres til minimumsdrift når det ikke er aktivitet i 

hallen. Støy fra ventilasjonsanlegget vil tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift 

(TEK17). 

 

4. Akebakke og friområde 

Nabomerknad: Området ødelegges for andre aktiviteter enn fotball. Akebakken og 

friområdet benyttes flittig av skoler i nærområdet til aktivitetsdager, akebursdager 

etc. Påpeker at det ikke ble lagt til rette for undervarme på den nye kunstgressbanen 

fordi ungene skulle drive med andre aktiviteter på vinteren. 

Ansvarlig søkers tilsvar: Lysløypetraseene berøres ikke av den nye idrettshallen. 

Arealet for aking vil ivaretas ved at det legges til rette for aking i skråningen mot 

grusbanens søndre del. Lengde og helning på akebakken vil bli som i dag, med en 

bredde på 10-15 meter. Dette tilsvarer bredden idrettslaget i dag kjører med 

tråkkemaskin når snøforholdene tillater det. I vinterhalvåret vil parkering mot 

skråningsfoten bli avsperret i god avstand, slik at aking og bålkos kan pågå som i 

dag. Forskyvningen av akearealet vil ikke representere noen endring av sikkerheten 

til de akende mot trafikken.  

 

5. Utforming og materialvalg 

Nabomerknad: Ønsker ikke en stor og uestetisk plasthall i nabolaget, størrelse 

40x60 meter og høyde opp til 13,8 meter. Lurer også på hva som er levetid og 

miljøaspektet rundt en slik plasthall. 
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Ansvarlig søkers tilsvar: Størrelse er i henhold til NFF’s «Veileder for fotballhaller» 

og er blant annet begrunnet i behov for tilstrekkelige sikkerhetssoner og frie høyder i 

hallen. Hallen er plassert lavt på området, og kotehøyde på høyeste punkt på taket 

vil være cirka +146,20. Eiendommene 54/73 og 54/74 som har sendt nabomerknad 

har terrengnivå på ferdig planert terreng utenfor underetasje på cirka +146,0 målt fra 

kartgrunnlag. Avstanden fra bolighusene på disse eiendommene til hallen, vil være 

cirka 90 meter. Valget av dukhall er blant annet grunnet lav investeringskostnad 

sammenlignet med permanent bygg, rask byggetid, lave vedlikeholds- og 

driftskostnader og lang levetid. Produsent av duken garanterer levetid på 30 år, og 

det finnes returordninger for både duk, isolasjon og galvanisert stål som er 

hovedbestanddelene i hallen. Hallen er således fullt gjennvinnbar. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er omfattet av reguleringsplan nummer 116 «Hallumsdalen friområde», 

stadfestet 26. august 1977. I denne planen er området avsatt til friområde. Det er 

markert «ballplass» på reguleringsplankartet. I reguleringsbestemmelsene § 2 

bokstav a fremgår det at «I friområdene kan bygningsrådet tillate oppført bygning 

som har naturlig tilknytning til friområdene, når dette etter rådets skjønn ikke er til 

hinder for områdenes bruk som friområde». Av § 2 bokstav b følger det at det skal 

«opparbeides et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, slik at kantparkering langs 

vegene unngås». 

 

I kommuneplanen er området avsatt til «Idrettsanlegg – nåværende». 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra høydebegrensningen i plan- og bygningsloven § 29-

4. Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for at kommunen kan innvilge 

dispensasjonssøknader. For at dispensasjon skal kunne innvilges er det to vilkår 

som begge må være oppfylt. For det første kan dispensasjon bare innvilges dersom 

«hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse» ikke blir «vesentlig tilsidesatt. For det andre må «fordelene 

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

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Fotballhallen har ikke vært gjenstand for tidligere behandlinger hos 

byggesakskontoret i kommunen. Kommunestyret behandlet imidlertid en søknad om 

tildeling av kommunale midler til fotballhall i Heradsbygda på kommunestyremøtet 

den 28. juni 2018, saksnummer 2017/3542. 

 

Rådmannen presiserer at en eventuell godkjenning av rammetillatelse for bygging av 

idrettshall, ikke innebærer at kommunen gir noen forpliktelser om finansiering av 

hallen. Finansieringsplanen er en separat sak, og byggetillatelsen påvirker ikke 

dette spørsmålet. En rammetillatelse gir kun en rett, men ingen plikt, til å bygge 

idrettshallen, og kan dermed søkes om uavhengig av om man har finansieringen av 

tiltaket på plass. 

 

Økonomiske forhold 
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Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part, skal parten tilkjennes 

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

forvaltningsloven § 36 første ledd.  

 

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

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

kommunen.   
 

Behov for informasjon og høringer 

Dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter, og rådmannen kan ikke 

se at det er behov for ytterligere informasjon eller høringer for behandling av denne 

saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring 

 

Alternativ 2 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

høydebegrensningen i plan- og bygningsloven § 29-4 blir vesentlig tilsidesatt, 

og at byggingen av idrettshall for fotballaktivitet er til hinder for områdenes 

bruk som friområde, jf. reguleringsbestemmelsene § 2 bokstav a. 

Dispensasjonssøknaden avslås, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

Se orientering om klageadgang 

 

Begrunnelse for alternativt vedtak 

Hovedkomiteen kan velge å legge vekt på at det søkes om en maksimal mønehøyde 

på 13,8 meter, noe som er 4,8 meter mer enn det som i utgangspunktet kan tillates 

uten hjemmel i plan. Hovedkomiteen kan mene at dette er et så stort bygg at det ikke 

bør tillates uten at det utarbeides ny reguleringsplan. Hovedkomiteen kan videre 

mene at hallen medfører en for stor gjenbygging av området, slik at hallen vil være til 

vesentlig hinder for områdenes bruk som friområde. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken kan få betydning for avveiingen mellom naboenes interesser og allmennyttige 

forhold, for eksempel andre steder det søkes om å legge til rette for idrettsaktivitet 

eller lignende.  

 

Rådmannens vurdering 

Reguleringsbestemmelsene § 2 bokstav a 

Etter reguleringsbestemmelsene § 2 bokstav a kan det oppføres bygninger i 

friområdet dersom bygningen har «en naturlig tilknytning til friområdene» og der det 

«ikke er til hinder for områdets bruk som friområde». 

 

Ved planlegging etter dagens plan- og bygningslov, skal friområder være områder i 

offentlig eie, som er åpne for allmenn bruk og opphold. Reguleringsplanen er 

imidlertid gammel, og det var bygningsloven av 1965 som gjaldt på 

vedtakelsestidspunktet for reguleringsplanen. Denne loven definerte friområder som 

«parker, leirplasser, turveger og anlegg for leik, idrett og sport», jf. § 25 fra 
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bygningsloven av 1965. Hallen vil utgjøre et idrettsanlegg, og rådmannen mener 

dermed at hallen ikke strider mot reguleringsformålet. 

 

På reguleringsplankartet er store deler av flata som hallen skal plasseres på markert 

som ballplass. Hallen vil åpne for at barn og ungdom kan trene fotball hele året, noe 

rådmannen vurderer som svært positivt i et folkehelseperspektiv. Det er veldig 

begrenset hallkapasitet i Ringerike kommune per dags dato, og en ny fotballhall vil 

gjøre det mulig for flere barn å spille fotball gjennom vinteren. Området brukes i dag 

i stor grad til fotballaktivitet, og rådmannen mener at en hall for fotballaktivitet klart 

vil ha «en naturlig tilknytning» til områdets bruk som ballplass. 

 

I tillegg må det vurderes om bygging av fotballhall vil være «til hinder for områdets 

bruk som friområde». Her må bygningsloven av 1965 sin definisjon av friområde 

legges til grunn. Rådmannen merker seg at området der det i dag er grusplass vil 

bygges igjen som følge av hallen. Imidlertid viser innsendte tegninger og 

redegjørelse at areal for aking med tilhørende plass for bålkos og grilling bevares. 

Skiløypene berøres ikke av tiltaket. Rådmannen vurderer det slik at siden områder 

for aking og bålkos bevares, samtidig som mulighetene for fotballaktivitet bedres, vil 

ikke bygningen være «til hinder for områdets bruk som friområde». 

 

Etter dette finner rådmannen at vilkårene for å tillate bygninger i 

reguleringsbestemmelsene § 2 bokstav a er oppfylt. 

 

Høydebegrensningen i plan- og bygningsloven § 29-4 

Plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd fastsetter at «Bygning med gesimshøyde 

over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i 

plan etter kapittel 11 eller 12». Reguleringsplanen sier ikke noe om maksimal møne- 

og gesimshøyse, og siden planen ikke eksplisitt fastsetter andre byggehøyder, 

kreves det dispensasjon. 

 

De maksimale byggehøydene i § 29-4 er begrunnet i at særlig høye bygninger bør 

underlegges en grundig avklaring gjennom en planprosess, sånn at slike høye 

bygninger vurderes i et overordnet og helhetlig perspektiv.  

 

For at det skal innvilges dispensasjon, må to vilkår være oppfylt, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. For det første kan dispensasjon ikke gis dersom «hensynene 

bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt».  

 

I dette tilfellet plasseres bygningen på et lavt punkt i terrenget, og alle boligene i 

området rundt ligger høyere plassert. Ansvarlig søker har opplyst at de to 

eiendommene som ligger nærmest der hallen vil plasseres, har cirka samme 

kotehøyde utenfor kjelleretasjen som øverste punkt på taket av hallen. Bygget vil 

dermed ikke ta saærlig utsikt fra naboene. Hallen vil ha en avstand på cirka 90 

meter til nærmeste nabo. Hallen skal plasseres i et etablert område for idrett og 

friluftsaktivitet. Disse forholdene tilsier etter rådmannens vurdering at hensynene 

bak høydebegrensningen i § 29-4 ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
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Hensikten med den nye idrettshallen er å legge til rette for at barn og unge kan drive 

med fotballaktivitet hele året. Av plan- og bygningsloven § 1-1 femte ledd fremgår 

det at «hensynet til barn og unges oppvekstvilkår» skal ivaretas i planleggingen og i 

kravene til det enkelte byggetiltak. Videre følger det av samme lov § 3-1 bokstav f at 

planer etter loven skal «fremme befolkningens helse». Rådmannen mener derfor at 

å gi dispensasjon i denne saken ikke vil føre til at hensynene i lovens 

formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Videre er det et vilkår at «fordelene ved å gi dispensasjon [er] klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering». 

 

I dette tilfellet foreligger det en nabomerknad hvor naboene peker på en rekke 

momenter de anser som negative ved utbygging av idrettshallen, og ansvarlig 

søkers tilsvar. Rådmannen vil vurdere disse elementene nedenfor. 

 

1. Trafikale forhold 

Rådmannen har forståelse for naboenes bekymring for trafikkforholdene i 

Veksalveien og Veksalbakken. Mye av aktiviteten i idrettsanlegget er lokale lag fra 

Heradsbygda som trener og spiller kamper. Disse antas å ville komme til stadion på 

samme måte som i dag, hvor antakelig en stor del går eller sykler. Den økte trafikken 

av tilreisende fotballspillere vil dermed være i vintersesongen, hvor hallen skal leies 

ut. På dette tidspunktet foregår det ikke aktivitet på utendørsbanen. Ansvarlig søker 

mener dermed at maksbelastningen på trafikksystemet ned til idrettsarenaen ikke vil 

bli større en dagens situasjon, og rådmannen legger denne antakelsen til grunn. 

 

2. Parkeringsforhold 

Heradsbygda IL har gjennomført tellinger over tre uker, som viser at det normalt er 

mer enn nok parkeringskapasitet på området. Rådmannen forutsetter at dersom det 

skulle oppstå en situasjon hvor det ikke er tilstrekkelig parkeringskapasitet ved et 

større arrangement, vil idrettslaget bruke parkeringsvakter til å dirigere trafikken, og 

eventuelt henvise til parkeringsplasser andre steder i Heradsbygda. Ansvarlig søker 

opplyser også om at det kan tilrettelegges for parkering foran klubbhuset, dersom 

det skulle oppstå et økt parkeringsbehov. Rådmannen finner etter dette at 

parkeringsforholdene er tilstrekkelig ivaretatt. 

 

3. Støy 

Rådmannen legger til grunn ansvarlig søkers opplysninger om at aktivitet i hallen vil 

generere mindre støy enn dagens uteaktivitet, og forutsetter at kravene i TEK17 

tilfredsstilles. Videre ser rådmannen positivt på at utedelen av ventilasjonsanlegget 

monteres på den siden av bygningen som vender bort fra naboeiendommene. 

Rådmannen kan dermed ikke se at tiltaket vil medføre en særlig endring i støybildet 

på stedet. 

 

4. Akebakke og friområde 

Rådmannen ser at det fortsatt vil være en akebakke av omtrent samme størrelse 

som i dag, og at det legges til rette for areal hvor man kan grille etc. Rådmannen 

forutsetter at det gjennomføres tilfredsstillende sikringstiltak mot trafikk på vinterstid, 

for eksempel i form av solide gjerder eller andre fysiske stengsler, og at idrettslaget 

sørger for at sikringstiltakene blir stående der så lenge det er akeforhold. 
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5. Utforming og materialvalg 

Rådmannen har forståelse for at naboene ikke synes fotballhallen er pen, men 

mener likevel at dersom kommunen ønsker å tillate idrettshaller til lokalaktivitet, bør 

man akspetere løsninger med slike plasthaller. 

 

I vurderingen av byggets visuelle kvaliteter, skal kommunen se på om bygningen 

«innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets 

bygde og naturlige omgivelser og plassering», jf. plan- og bygningsloven § 29-2.  

 

Rådmannen merker seg ansvarlig søkers opplysning om at den estetiske 

påvirkningsmuligheten er begrenset til fargevalg innenfor leverandørens sortiment. 

Rådmannen mener at det bør aksepteres et slikt utseende på en hall dersom man 

ønsker å legge til rette for helårig fotballaktivitet i nærmiljøene. Et permanent bygg 

vil innebære så store investerings- og driftskostdnader at det ikke er realistisk at 

lokalidrettslag kan bygge slike haller. 

 

Videre ser rådmannen det som positivt at hallen blir liggende lavt i terrenget, og at 

den bygges på et område som allerede er etablert for idretts- og fritidsaktiviteter. 

Bygget vil ha en minsteavstand på cirka 90 meter til nærmeste nabo, og rådmannen 

synes det er positivt at bygget får en viss avstand til naboene. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen registrerer at naboene ikke ønsker utbygging av fotballhall på 

idrettsplassen, men mener at ansvarlig søker har redegjort grundig for hvordan 

naboenes bekymringer vil ivaretas på en god måte. 

 

Rådmannen mener at de positive effektene av tiltaket må veie tyngre enn ulempene 

for naboene. Det er i dag alt for lite hallkapasitet i forhold til antall barn og unge i 

distriktet som vil spille fotball gjennom vinteren. Økt hallkapasitet vil sikre bedre 

treningsforhold for regionens aldersbestemte lag, og kunne være et bidrag til at barn 

og unge fortsetter lenger med idrett. Dette er svært positivt i et folkehelseperspektiv.  

 

Videre mener rådmannen at det er positivt at hallen etableres på eksisterende 

idrettsplass. Dette sikrer at Heradsbygda stadion blir et naturlig samlingspunkt for 

fotballaktivitet i Heradsbygda gjennom hele året. 

 

Etter dette finner rådmannen at «fordelene ved å gi dispensasjon [er] klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering», jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

Begge vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt, og rådmannen 

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

 

 

Vedlegg 

- Oversiktskart 

- Søknad om rammetillatelse 

- Opplysninger om tiltakets ytre rammer 

- Søknad om dispensasjon 

- Nabovarsel 



- 

- Kvittering fra nabovarsel 

- Innsigelse fra naboer 

- Situasjonsplan 

- Tegninger 

- Illustrasjoner 

- Redegjørelse (versjon 2, datert 15. august 2018) 

- Kopi av brev – idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

- Foreløpig svar fra byggesaksavdelingen 

- Presentasjon, Rubb sportshaller 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 
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H i storikk
Heradsbygda idrettslag ble stiftet i januar 1 975. H eradsbygda stadion ble etablert våren 1 975 med
bygging av en grusbane der kunstgressbanen ligger i dag, se foto. Adkomsten til banen fra
Veksalbakken ble anlagt i 1 975 og har senere ikke b litt endret.

Den først fotballkampen ble spilt 13 mai. 1 975 hvor idrettslagets lilleputter tapte 0-11 mot
Holeværingen.

Grusbanen på stadion tilfredsstilte ikke krav til j unior- og seniorspill så disse lagene benyttet derf or
fotballbanen på Sokna.

Lysløypen i Heradsbygda, hvor stadion er knutepunkt et, ble åpnet i 1 981.

Høsten 1981 var planene for utbygging med to baner klare. I 1983 begynte planleggingen av
klubbhuset. I 1986 ble det nye baneanlegget og klub bhuset åpnet. Idrettslaget hadde da 1 1 00
medlemmer.

I 201 3 ble gressbanen erstattet av ny kunstgressban e. På bakgrunn av at kunstgressbanen krever
større areal en ordinær gressbane så tilfredsstille r ikke grusbanen lenger krav til fotballbane pga.
avsetning av areal.

Ny garasje for løypemaskin og maskinelt utstyr for drift av kunstgressbanen ble ferdigstilt i 2017.

Heradsbygda idrettslag har i dag 500 medlemmer.
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Orienteri ng
Fotballen på Ringerike med omegn har pr. i dag svær t begrenset tilbud for trening vinterhalvåret.
Distriktet har kun en innendørshall for fotball med spilleflate på ca. 20 x 40 m lokalisert i Hønefoss
Idrettspark. AKA Arena er eneste 1 1’er bane som bli r holdt åpen vinterstid.

Dette begrensede tilbudet medfører at behovet for t reningsflater vinterstid er prekær for hele distrik tets
klubber.

Heradsbygda IL ønsker derfor å etablere en idrettsh all med størrelse 40x65 m, primært for trening
vinterstid. Hallen er planlagt plassert på eksister ende grusbane. Hallen vil sikre fotballspillere i a lle
aldersbestemte klasser i regionen helårlige trening sfasiliteter og derved fremme fysisk aktivitet for
jenter og gutter i alle aldre.

Hallen vil i sin helhet få kunstgressdekke. Kunstgr essdekket er også velegnet til andre aktiviteter i regi
av nærområdets tre skoler.

Garderober og toaletter for idrettshallen er lokali sert i dagens klubbhus, ca. 200 m fra det planlagte
byggeområdet.

Heradsbygda IL har i 201 7 lagt ned et betydelig dug nadsarbeid for å søke om idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning og etablere en økonomisk plattf orm slik at prosjektet kan realiseres.

Idrettslaget har, med støtte fra Ringerike Idrettsr åd, fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for
hallen av Kulturdepartementet, se vedlegg Q1 . Dette medfører at deler av investeringen vil bli
finansiert av tippemidler.

Idrettslaget har også mottatt bekreftelse om betyde lig økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen.

Ringerike kommune har bekreftet at idrettslaget sel v kan være byggherre for hallen, se vedlegg I1 .
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Hallens utforming og materialvalg

Hallens utforming med krav til størrelse i plan og høyder er planlagt i samråd med Norges
Fotballforbund og iht. NFF’s «Veileder for fotballh aller».

Hallen er planlagt for 7-er fotball med spilleflate 30x50 m. Med krav til 3 m sikkerhetssoner på alle
sider og krav til plass for hensetting av fotballmå l som ikke er i bruk utenfor sikkerhetssonene, blir
minimum innvendige mål ca. 38x60 m. Det anbefales å utvide hallen noe utover minimumsmål av
hensyn til plass for ledsagere. Det er derfor valgt hall med standard bredde 40 m.

Krav til frie takhøyder fra bærekonstruksjoner til bane er iht. NFF’s «Veileder for fotballhaller» 10 m
over midtaksen og 5,5 m over spilleflatens sidelinj er.

Byggehøyder for de dimensjonerte stålrammene fremgå r på snitt-tegningen fra leverandør. Byggets
totale høyde ved midtaksen blir ca. 13,8 m målt fra dagens nivå på grusbanen.

Hallen er plassert på et lavt område på stadion som ligger betydelig lavere enn naboeiendommene.
Kotehøyde på terrenget ved hallen er ca. +132,40. K otehøyde på høyeste punkt på taket av hallen vil
være ca. +146,20.

Eiendommene 54/73 og 54/74, som har sendt innsigels e til planene, har terrengnivå på planert terreng
utenfor underetasje på ca. +146 målt fra kartgrunnl ag. Avstanden fra bolighusene på disse
eiendommene til hallen vil være ca. 90 m.

Heradsbygda idrettslag ønsker å oppføre hallen som dukhall. Årsaken er at dukhall har mange
fortrinn, blant annet:

- Investeringen er vesentlig lavere enn permanent by gg
- Rask byggetid
- Lave vedlikeholdskostnader
- Lave driftskostnader
- Lang levetid

Leverandør av hallen har opplyst følgende om konstr uksjonen:

Rubb AS, som eies av Hallmakkergruppen, er en av de ledene produsentene av denne type haller i
Norge og i verden for øvrig. Vi har levert solide o g robuste konstruksjoner siden firmaet ble etablert på
slutten av 1960 tallet. Vi har levert tusenvis av h aller verden over.

Vi har patent på PVC duk med glassull isolasjon tru kket inn i lommer. Vi er den eneste produsenten
som lager isolerte haller der vi benytter ubrennbar Glava proff 34 i duken, i dette tilfellet i med 10 0 mm
tykkelse. Duken kommer på rull til Norge fra Serge Ferrari i Frankrike. Duken er den vi mener er best
på markedet, og det er derfor vi benytter oss av de nne. Duken er forstrekt på fabrikken for å klargjør es
for de belastninger den får mht. snø og vind når de n er montert på hallen. Konfeksjoneringen/
sveisingen av vår Thermohall gjøres i våre produksj onslokaler på Krøderen.

Det er samme krav til Rubbhallene som til andre byg g. Stålkonstruksjonene produseres iht. NS-EN
1090. Konstruksjonene leveres med stålkvalitet S355 og varmforsinkes i henhold til EN ISO 1462.
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Produsent av duken garanterer levetid på 30 år. Hvi s duken er dårlig etter 30 år så kan den skiftes
med bibehold av stålkonstruksjonene.

Miljø; det finnes returordninger for både duk, isol asjon og galvanisert stål som er hovedbestandelene i
hallen. Hallen er således fullt gjenvinnbar.

Estetikk

Rubb AS er ledende på design, produksjon og bygging av sportshaller for idrettslag og skoler.

Sportshallene har standard utforming funksjonstilpa sset de aktivitetene de planlegges for. Det vises t il
vedlagte presentasjon fra Rubb AS, vedlegg F2.

Mulighetene til påvirkning av estetikk for hallen e r begrenset til fargevalg innenfor leverandørens
sortiment. Utførelse med fargene RAL 7037 (mellomgr å) på veggene, og RAL 7015 (mørkegrå) på
forsterkningene/ hjørnene er veldig vanlig og mest brukt.

Oppbygningen av hallen med stålbuer uten ytterliger e spikerslag og dobbel duk med mineralull trukket
i lommer er ikke egnet for fasadeendringer med ekse mpelvis påføring av utvendig kledning, da dette
vil kreve et separat bæresystem utenfor dukveggen f or innfestinger og opptak av vindkrefter.

Ras av snø fra tak

Leverandør Rubb AS har opplyst at tilsvarende hall kun er levert en gang med monterte snøfangere.
Utførelsen var da at det ble gjort et forsøk med eg ne duklommer som ble sveist på takflaten. I
duklommene ble det sydd inn trykkimpregnerte materi aler for innfesting av snøfangere. Basert på
erfaringer anbefales ikke løsningen av leverandøren da stabiliteten av snøfangerne ikke ble
tilfredsstillende.

Vi har vært i kontakt med Stiftelsen Vikersund Hopp senter som har bygget en tilsvarende hall ved
Vikersundbakken. Hallen, med størrelse er 46x70 m, ble tatt i bruk i januar 2015. Basert på erfaringer
opplyser Stiftelsen at ras fra taket opptrer ved sn ødybder fra 5 til 20 cm avhengig av temperatur.
Snøen raser ut til en bredde på 6-8 m langs hallen. Tiltaket som benyttes for sikring mot takras er
avsperring med skilting.

Den planlagte hallen på Heradsbygda stadion har bre dde 40 m, dvs. at hallen er lavere enn hallen ved
Vikersund hoppsenter.

For hallen på Heradsbygda stadion planlegges løsnin g hvor det settes opp avsperring med
midlertidige gjerder langs hallens langsider vinter halvåret. Det settes opp skilt på gjerdene som vars ler
om fare for takras. Det vil bli benyttet byggeplass gjerder med høyde 2 m. Langs hallens fasade mot
nordvest vil gjerde bli satt opp ut til eksisterend e nettverksgjerde rundt kunstgressbanen. Dette vil
stanse all trafikk mellom kunstgressbanen og hallen . Langs hallens fasade mot syd-øst vil det bli satt
opp inngjerding i hele hallens lengde i en sikrings sone med bredde på 6 m.

Løsningen med midlertidig gjerde vil muliggjøre fje rning av snø på bakken langs begge fasader
dersom det skulle vise seg at utstrekningen av snøe n nærmer seg kanten av sikringssonen.

Fundamentering

Hallen vil bli fundamentert på løsmasser med stripe fundament og ringmur i plasstøpt betong.
Betongkonstruksjonene vil bli dimensjonert for 50 å rs dimensjonerende brukstid
iht. NS-EN 1992-1-1:2004+NA2008.

Fundamenter og ringmur vil bli fullverdig telesikre t med isolasjonsplater.
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Andre aktiviteter på stadion
De øvrige aktivitetene på Heradsbygda stadion er i hovedsak drift og bruk av lysløypene og aking.
Lysløypene og akebakken driftes av idrettslaget.

Traseene for lysløypene, som består av en hovedløyp e på ca. 3 km og en lokal sløyfe rundt stadion
for de yngste, berøres ikke av den nye idrettshalle n.

Arealet for aking er i dag deler av skråningen ned mot grusbanen hvor idrettshallen er planlagt
plassert. Arealet for aking vil bli ivaretatt ved a t det utføres en begrenset planering av skråningen slik
at det tilrettelegges for aking i skråningen mot gr usbanens søndre del, se situasjonsplan vedlegg D1.
Lengde og helning på akebakken vil bli som i dag. B redden på akebakken vil bli 10-15 m. Dette
tilsvarer den bredden som idrettslagets løypemaskin i dag tråkker for aking når snøforholdene tillater
det.

Vinterhalvåret vil parkering mot skråningsfoten ved akebakken bli avsperret i god avstand slik at akin g
og bålkos med grilling av pølser kan pågå som i dag .

En forskyvning av arealet for aking vil ikke repres entere endring av sikkerheten for de akende med
hensyn til trafikken til og fra stadion.

Vinterhalvåret vil langsidene av hallen bli avsperr et ved fare for takras.

Omkringliggende områder på stadion for øvrig forbli r urørt som følge av den planlagte hallen.
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Trafikale forhold
Veksalbakken, som er adkomstveien til stadion, er e n kommunal veg åpen for allmenn ferdsel.

Det er aktiviteten på dagens kunstgressbane sommers esongen som genererer størst trafikk til
Heradsbygda stadion.

Idrettslaget opplyser at aktivitetsnivået på stadio n i sommersesongen vil ikke bli vesentlig større en n i
dag. Den nye hallen er planlagt for trening, trenin gskamper og andre fysiske aktiviteter på kunstgress
vinterstid. Kunstgressdekket er lite egnet til andr e typer arrangementer enn fysisk aktivitet. Det vil ikke
bli bygget tribuner i hallen da bredden ikke tillat er det. I sommersesongen vil andre klubber i region en
trene og spille kamper på egne kunstgressbaner slik at potensiale for utleie av hallen vil være
begrenset. Hallen vil da i all hovedsak bli benytte t av idrettslagets egne aldersbestemte lag.

Vintersesongen er kunstgressbanen for 11-er fotball stengt. Trafikken vil da bli bestå av nyskapt traf ikk
til den nye hallen i tillegg til kjøring for bruk o g drift av lysløypene og aking. Denne trafikken vil i sum
være mindre enn i sommersesongen.

Trafikkbildet på stadion vil ikke endres av den nys kapte trafikken som følge av hallen da denne
trafikken er ensartet med dagens trafikk med sykler , mopeder og personbiler.

Det er også grunn til å anta at trafikken til og fr a stadion i perioden frem til 2013 var større enn i dag
da det var to utendørsbaner i drift. Grusbanen ble også da brøytet og benyttet til treninger og
treningskamper vintersesongen.

Det er ikke mottatt merknader fra Statens vegvesen på nabovarsel.
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P arkeringsforhold
I perioden frem til 201 3 var både gressbanen og gru sbanen i drift. Det var da ikke tillatt med parkeri ng
på grusbanen. Antall tilgjengelige parkeringsplasse r på stadion var da ca. 50 stk. Etter at
kunstgressbanen ble etablert i 2013 ble det åpnet f or parkering på grusbanen.

Situasjonsplanen, vedlegg D1 , viser antall tilgjeng elige parkeringsplasser på stadion, sum 70 stk.
plasser sommersesongen og 60 stk. vintersesongen.

Situasjonsplanen er revidert med økning fra 65 stk. til 70 stk. parkeringsplasser og vist reduksjon ti l 60
stk. vinterhalvåret for areal til aking siden først eutgave av planen som ble oversendt som vedlegg til
nabovarsler. Antall parkeringsplasser kan økes ytte rligere ved å tillate parkering foran klubbhuset.

Idrettslaget har foretatt telling av antall biler p å stadion over en periode på ca. 3 uker i mai 201 8. På
en typisk hverdag varierer antall biler fra 1 5 til 40. Størst behov for parkeringsplasser har vist seg å
være når HIL’s seniorlag spiller mot et annet lokal t lag. I mai i år ble det da registrert 60 biler på
stadion under en slik kamp.

Idrettslaget er av den oppfatning at antall parkeri ngsplasser som er vist på situasjonsplanen vil dekk e
opp for behovet på stadion.
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Støyforhold
Aktiviteten på 11-er banen avsluttes i dag kl. 2200 . Flomlyset slukker kl. 2230. Banen er imidlertid e n
åpen kommunal bane så det kan pågå aktivitet utenfo r idrettslagets kontroll etter dette tidspunktet.

Åpningstiden for den nye hallen vil være tilsvarend e som for 11-er banen på hverdager, til kl. 1900 på
lørdager og til kl. 2100 på søndager.

Støy fra innendørs aktivitet i hallen vil bli mindr e enn støyen fra kunstgressbanen.

Det vil være installert ventilasjonsanlegg i hallen . Aggregatet vil bli plassert inne i hallen. Tilluf t, avkast
og varmepumpe vil bli montert på fasade mot nord-øs t som er vendt fra naboeiendommene.
Utvendige installasjoner vil bli påmontert lyddempi ng. Ventilasjonsanlegget vil bli programmert til
minimumsdrift når det ikke er aktivitet i hallen.

Støy fra ventilasjonsanlegget vil tilfredsstille kr avene i Byggteknisk forskrift (TEK17) med veilednin g.
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Forholdet til naboer
Det er levert og sendt ut nabovarsler til 24 stk. n aboeiendommer og til Statens vegvesen Region Sør
som eier av Heradsbygdveien.

Det ble avholdt et informasjonsmøte på Heradsbygda stadion mandag 7. mai 2018. Skriftlig innkalling
til møtet ble overlevert/ sendt sammen med nabovars lene. Fem av naboeiendommene var
representert på møtet.

4 stk. naboer har sendt en felles innsigelse/ merkn ad til tiltaket, se vedlegg C3. Disse representerer
følgende eiendommer: 54/6 Veksalbakken 1 B, 55/24 Ve ksalveien 12, 54/74 Veksalveien 13 og 54/73
Veksalveien 11. Det er i tillegg 6 stk. naboer som har signert på innsigelsen. Disse har imidlertid
samtykket til tiltaket ved kvittering på skjemaet « Kvittering for nabovarsel», se vedlegg C2.

Vi har forelagt punktene 1-5 i innsigelsene for Her adsbygda idrettslag som kjenner de lokale
forholdene og driften av idrettsbanen godt. Tilsvar ene til merknadene til tiltaket er basert på innspi ll fra
idrettslaget.

Pkt.1 Trafikale forhold

Se redegjørelsen, punkt. 5.

Pkt.2 Parkeringsforhold

Se redegjørelsen, punkt. 6.

Pkt.3 Støy

Se redegjørelsen, punkt. 7.

Pkt.4 Akebakke og friområde

Se redegjørelsen, punkt. 4.

Pkt.5 Hallens utforming og materialvalg

Se redegjørelsen, punkt. 3.



















































































 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3239-1   Arkiv: A10  

 

 

Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  
 

Forslag til vedtak: 

Prosjektet «Oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.  

 

  

Bakgrunn  

Hønefoss barnehage er 10 år i 2018 og ligger i Hønefoss sentrum i idylliske omgivelser i 

Søndre park. Barnehagen har plass til 120 barn i alderen 1-6 år.  

Barnehagen er ikke oppgradert i de 10 årene den har bestått. Bygget bærer preg av slitasje og 

har et behov for rehabilitering. Hønefoss barnehage var ikke med i oppgraderinger av inventar 

og utstyr som ble gjennomført i barnehagene fra 2015-2017.  

Fra januar 2018 har det vært gjennomført et prosjekt i barnehagen for å kartlegge utfordringer 

med bygningsmessige utfordringer og driftsutfordringer. Samtidig som prosjektet har pågått 

har Hønefoss barnehage hatt systemtilsyn med tema «Inneklima i barnehagen». Tilsynet inngår 

i kommunens plan for miljørettet helseverntilsyn. Hensikten med tilsynet var å vurdere om 

barnehagen har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for 

inneklima i barnas oppholdsarealer. Tilsynet vil i denne saken kun vises til for å synliggjøre 

behovet for oppgraderinger. I Hønefoss barnehage har det de to siste årene hatt over snittet 

høyt sykefravær.   

Beskrivelse av saken  

Offentlige lekeareal både inne og ute skal være trygge, utfordrende og tilpasset barn i 

forskjellige aldre. Alt av lekeplassutstyr og fallunderlag skal tilfredsstille dagens sikkerhetskrav. 

Prosjektet har hatt fokus på møbler og organisering av rom. Dette for å effektivisere tidsbruk 

og kartlegge opplevde fysiske utfordringer for de ansatte.  

I prosjektet er det kartlagt og vist til en rehabiliteringsprosess av moderat grad. 

Brukemedvirking fra foresatte, ansatte ved lokalt verneombud, plasstillitsvalgte og 

samarbeidssektorer har vært prioritert i prosessen.   

Målet med prosjektet var: 



- 

 En kvalitetsforbedringer i forhold til tidens behov som imøtekommer funksjonalitet med 

tanke på strukturendringer og ivaretakelse av bygget  

 Imøtekomme flerbruksbehov 

 Imøtekomme særskilte behov 

 Nytt inventar som ikke var på markedet da barnehagene ble bygd  

 Arbeidsmiljøtilta 

Prosjektet skulle vise til en oppgradering som: 

 Sikrer barns utvikling og sikkerhet 

 Sikrer ansatte tilfredsstillende arbeidsforhold  

 Tar vare på bygget både innom og utomhus 

 

Hønefoss barnehage er godkjent i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler mv. og både leder i barnehagen og eiendomstjenesten plikter å arbeide systematisk og 

målrettet for å opprettholde godkjenningen. Mål for tilsynet som er gjennomført var å avdekke 

om forskriftskravene (§§ 4, 13 og § 19) ble etterlevde i barnehagen. Barnehagen pålegges etter 

tilsynet å fremlegge resultater fra systematiske temperaturmålinger i barnehagens leke- og 

oppholdsarealer og resultater fra inneklimalogging med beskrivelse av målepunkt og 

påvirkningsfaktorer. Barnehagen må fremlegge risikovurdering av smittespredning i leke- og 

oppholdsrom som kan underbygge valgte renholdsfrekvens. I tillegg må barnehagen sørge for 

at alle spisemøblene har en hel, jevn og lettvaskbar overflate som tåler alminnelig renholds- og 

desinfeksjonsprosesser. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet har gjennomført møter med hele gruppen og mindre faggrupper. Alle gruppene er 

samlet om prioriteringene som også kan gjenkjennes fra påleggene etter tilsynet fra Miljørettet 

helsevern. Prioritert liste i Hønefoss barnehage med prisestimat til oppgradering er vedlagt. 

Alle tiltakene vil ha en kostnad på 5 157 750 kr. Kostnadene er beregnet med innkjøp, deler, 

utstyr og arbeidstimer.  

 

Tiltak som beskrives som må-tiltak er tiltak 1.1 spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset rom 

og arbeidshøyde. Dette tiltaket har en estimert kostnad på 500 000 kr.  Fra punkt 1.1 til 2.2 

samt 3.1 og 4.2. er prioriterte bør-tiltak. Disse tiltakene har en estimert kostnad på 2 835 500 

kr.  

 

Juridiske forhold  

Arbeidsmiljøloven § 4-3, Barnehageloven §§ 1, 3, Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

§ 9., Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 25, Forskrift om 

systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)  

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener at det er viktig å vurdere tilstanden ved bygg og drift kontinuerlig, og er 

fornøyd med at det er gjennomført et prosjektarbeid som gir anledning for medvirkning for 

både ansatte, brukere, vernetjenesten og fagorganisasjonene. Rådmannen mener det behov for 

noe oppgraderinger av Hønefoss barnehage som vil sikre at både barn og ansatte har en trygg 

og sikker barnehage og arbeidsplass. Rådmannen anbefaler at kostnadene på tiltakene vurderes 

i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram 2019-2022. 

 

Vedlegg 



- 

 Oppdragsbeskrivelse oppgradering i Hønefoss barnehage, kostnadsberegninger 

Hønefoss barnehage  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPPGRADERING HØNEFOSS BARNEHAGE

Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

1.1 Avvik MÅ Tiltak

Møbler

Spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset 

rom og arbeidshøyde. Plass til tre 

grupper (25/50 sitteplasser)

Tilpassede stoler og bord til både barn og voksne slik at man kan 

gjennomføre to måltider i Hønefoss barnehage pr. dag. (HMS – 

muskel og skjelettplager).

Dagens bord og stoler er lave og helt feil i forhold til voksnes 

arbeidsstillinger. Mange ansatte i barnehagen har ryggplager og 

smerter i ben og dette er ikke forenelig med dagens størrelse på bord 

og stoler.

I tillegg er bordflatene på spiserom slitt og har store overflateskader, 

noe som gjør at det er vanskelig å gjøre rent og må fjernes. Mottatt 

avvik på dette i systemtilsyn inneklima vinter 2018.

Nye bord med hel og vedlikeholdsfri

overflate – og i en høyde tilpasset

Tripp-trapp stoler og stoler hvor voksne

får en god arbeidsstilling.

Utforming av rommet byr på utfordringer

da det ikke er firkantet. Bordene bør 

være smalere enn det som vanligvis er

normalt.

kr 500 000

Pri 1.1

Gjerde som skjermer barna mot park og 

vei på utsatte steder.

Barnehagens uteområde er stort og på noen plasser uoversiktelig. Det kan 

være krevende for de ansatte til enhver tid å ha oversikt over alle plasser. 

Enkelte steder er gjerdene lette å passere for barn og evt. motsatt. På grunn 

av sikkerhet må gjerdene utbedres på enkelte områder.

Det må settes opp gjerder som tilfredsstiller trygg høyde 

uansett grunn. Enkelte steder er bakken slik at gjerdene blir 

lette å forsere for barn. 
kr 170 000

Pri 1.1
Eksisterende uteleker (klatrestativer og 

sandkasser)

Dårlig tilstand og oppfliset. I henhold til lekeplasskontroll. Demonterer og anskaffer nye
kr 200 000

Kan ses i sammenheng 

med pri 3.1?

Pri 1.1
Klemsikring til ytterdører Gjelder i tilknytning til garderobene. 3 ytterdører. Det har forekommet at 

barn har klemt seg i dørene. kr 15 000

Pri 1.2

(Blanke dører (gjennomsiktige?)) eller 

en ekstra hylle i høyskapene som 

umuliggjør at barn kan oppholde seg i 

skapet.

Barn gjemmer seg i skapene i dag ved lek eller når det er noe de ikke vil. Hvis 

et barn gjemmer seg-/eller befinner seg i et skap når barnehagen skal 

evakueres vil det ta lang tid før vi finner barnet. 

Dele av skapet med en hylle som vanskeliggjør det å 

gjemme seg.

Evt. fornye denne løsningen, bytte ut alle skap med 

annen løsning som er sikrere og som evt. kan avlaste 

øvrig garderobe. Se pkt. 5.3
kr 250 000

Pri 2.1

Kjøkken

Mulighet for å lage mat til store 

grupper, dampkomfyr og 

industrioppvaskmaskin, kjøl og 

oppbevaring. 

Praktisk tilrettelegging og innredning 

for bruk og behov i denne Dekketøy 

(tallerkener og glass/kopper). Gir mye 

støy og klirring i tillegg til at bakker blir 

tunge.

Tilrettelegge for å effektivisere tiden på kjøkken. Bruker i dag 

unødvendig mye tid pga. upraktisk arbeidssituasjon. HMS og bruk av 

grunnbemanning.

Industrimaskin med kort vask (tidsbruk), stativ som kjøres ut og inn 

med fulle bakker (ikke lempe service over på tralle). En dampkomfyr 

vil kunne varme opp mat til mange på en effektiv måte. Det 

gjennomføres våren 2018 et prøveprosjekt med Ring.kjøkken i 

forhold til levering av mat. Bytte ut alt av glass med dekketøy av 

lettere materiale.

Legge til rette for industrimaskin, skyllebenk og 

tørkestativ. Trenger bare en maskin og kan selge to 

Miele maskiner.

Dampkomfyr er framtidsrettet og gir mulighet til et 

samarbeid med Ringerikskjøkken.

Det er allerede kjøpt inn dekketøy til en gruppe som 

er lett og ikke gir mye klirring. Kjøpe inn likt dette til 

hele barnehagen.

kr 500 000

Pri 2.2

Solskjerming og skjerming innvendig 

mot fellesrom.

På grunn av utfordringer med varm luft inne og sterk sol som gjør 

bruken av rommene uholdbare. Temperatur loggføres over tid ifølge 

avvik etter tilsyn. Fører til:

-Oppheting hos barn og voksne

-Lysforhold som skaper vanskeligheter med å se (knipe øynene og bli 

mentalt sliten som følge av det. 

Innvendig er glassvegger alle steder en stressfaktor for barn med 

mye forstyrrelser. Urolige og misfornøyde / slitne barn.

Utvendig skjerming:

Vinduer på Oransje (både store og de små på 

veggen).

Innvendig skjerming:

En form for folie som kan brukes fra gulv og opp i en 

viss høyde. Gjøre det likt på alle rom. Vil gi et ryddig, 

visuelt uttrykk og kan også markere på en måte 

fargen til de ulike gruppene. kr 400 000



Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

Pri 2.3

Stellerom og toaletter

Må ha et stellerom til på fløy 1. Heve-

/senke stellebord eller stellebord med 

plass til trapp under.

Pga HMS for ansatte. Unngå vridninger og tunge løft opp / ned. Ev 

tilrettelegges for plass til bruk av trapp. Det er i dag ingen heve- og 

senke bord i barnehagen. Noen barn kan være redde for å gå i 

trapp/stige og vi har voksne som ikke kan løfte tunge barn opp i 

denne høyden. 

Høyde på eksisterende stellebord =  ?

Det er i dag over 25 barn som deler et lite stellerom. Er trangt og en 

vanskelig arbeidssituasjon og gir ikke rom for en skjermet og 

respektfull opplevelse for barnet.

Bygge om HC toalett til et ekstra stellerom slik at en 

av gruppene kan bruke dette. Vil gi bedre plass og bli 

roligere for barn. Sette inn heve- og senke bord der 

slik at dette kan brukes for voksne som ikke kan løfte 

og barn som ikke tør å gå i trapp/stige.

kr 50 000

Pri 2.4

Uteboder og oppbevaring av sykler, 

(leker og vogner).

Flere sykler.

Må utvides da denne har for liten kapasitet + skjerming for nabo. HMS tiltak 

da det blir mange tunge løft og dårlige arbeidsstillinger (vridninger, løft når 

en står i feil posisjon). Sykler og leker blir og fort ødelagt da de blir stående 

oppå hverandre og hekter seg fast til hverandre. Våren 2017 ble alle sykler 

gått over av sikkerhetsmessige grunner og man kan reparere ca. 8-10 sykler 

og kaster 10 sykler. Barnehagen har en sykkelpark på 

Kan bygges ut i bakkant og gi en mye bredere bod. 

Sette inn en dør i enden slik at man kan gå inn den 

ene veien og parkere sykkel for så å kunne kjøre 

syklene rett ut den andre døren.
kr 75 000

Pri 2.5

Støy

Støydempende plater i taket

Støydempende bilder o.l. til veggene

Grupperom og aktivitetsrom hvor man er plaget av støy og en følelse 

av tettpakket lyd. Det er høyt under taket og barnehagen har mange 

barn. HMS tiltak, tungt for de ansatte å jobbe i mye lyd/gjenklang. 

Gymrom og Oransje er viktigst.

Bilder eller plater som er støydempende. Evt. «halve 

gardiner». Sjekke effekt og vedlikehold kontra pris.

kr 300 000

Pri 2.6

Varemottak Fungere ikke i dag. Et varemottak på baksiden som brukes som 

lekerom. De ansatte triller varer fra utsiden av porten og inn i 

barnehagen. Melk og brød kommer to ganger i uken. Papir og 

renholds materiell. Trilling / dytting av traller i snø og slaps vinterstid, 

hvis det er måkt. Varer har også blitt tatt av trallen leverandøren 

sender med og løftet over til liten tralle inni for å få varene til 

kjøkkenet.. Deretter blir det løftet av / på og skjøvet / dyttet til 

kjøkken for avlessing, for så å gjenta turen noen ganger. Utfordrende 

med transport  fra porten når det er  snø og is.

Benytte trapperom hvor heis går opp og ned. Dør og 

terskel er tilpasset. Utfordring er låste 

dører…(ringeklokke eller ha døren åpen)

Varemottaksrom brukes i dag som lekerom da 

barnehagen har lite rom for «skjermet» lek.

Deler bakområdet som 

er planlagt for 

varelevering. 

Bakområdet vil kun 

være for varelevering og 

personell. Ikke for barn.

Pri 3.1

Lekemiljø – ute.

Nye huske- og klatrestativ, hinderløype, 

sandkasser, sykler

Fuglerede-huske?

Stimulerer til lek og aktivitet. Ulike utfordringer for barn i alle aldre. 

For lite leker i forhold til antall barn.

Barnehagen har mange barn og området brukes også av byens 

småbarnsforeldre til lekeområdet på ettermiddager og helger.  Vi 

trenger et attraktivt uteområde som kan avlaste drift i forhold til 

spising og aktiviteter og fremme utelek og fysisk aktivitet for barn 

som ellers er mye inne.

Evt. fjerne lillehaugen for å få plass til flere husker. 

kr 600 000

Fjerning av lillehaugen 

medfører vesentlig 

fordyring av prosjektet.

Pri 4.1

Lekemiljøer

Innrede lekekroker/lekemiljøer 

(lesekrok) på noen utvalgte plasser i 

barnehagen som kan bygges opp slik at 

dette fungerer. 

- Lite rom under trapp

- Rom på oransje

- Hobbyrom

- Gym

- Hobby

- Skillevegger

- Sofaer

Hensiktsmessig oppbevaring av leker som skaper oversikt og dekker 

barnas behov og medvirkning. Barns behov for å lek og utvikling må 

prioriteres og stimuleres. Leken stimulerer til nysgjerrighet, mestring, 

læring og utvikling som er livsviktig for barn.

Lekemiljøer:

Romdelere – for lekemiljø og støyreduserende

Dukke- og kjøkkenkrok

Lese- og spillekrok

Mobilt lekeapparat.

Barnehagen har få lekemiljøer som appellerer til barns trang til lek, 

fantasi og nysgjerrighet. 

Det er tatt i bruk varemottaksrom da det er behov for 

rom å leke i. 

kr 250 000
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Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

Pri 4.2

Grillhytte Vil kunne avlaste i forhold til formiddagsmåltidet da det er beregnet 

at to grupper skal spise ute på turdager. Utfordrer oss i dag ved kaldt 

og vått vær. Dette vil kunne gi barna et rom ute hvor de kan få 

varmet seg og spise formiddags- eller ettermiddagsmat ute. 

Avhjelper når det er færre voksne og det ikke er lett å sende barn 

inn.

Det gir oss også en større fleksibilitet med organiseringen og gir oss 

flere muligheter for ulike aktiviteter / organiseringer med tanke på 

barnehagens rominndeling. Den vil gi oss flere muligheter året 

gjennom. kr 200 000

Pri 5.1

Garderobene

Ny garderobeinnredning.

Usikker på om dette lar seg gjøre. 

Alternativt er det å kjøpe inn kurver 

som passer i garderobe-hyllene og lage 

en rekke til over eksisterende hyller slik 

at det blir i to høyder.

Pga HMS for ansatte og plasseffektivisering. Det vil gi bedre 

utnyttelse av plass ved bruk av høyere garderobeplasser med ev hylle 

/ skap. Fjerning av dagens garderobeskap frigjør plass til 

påkledningsbenker etc som gjør arbeidssituasjonen til ansatte mer i 

tråd med det å forebygge muskel og skjelettplager (HMS)i 

garderobesituasjonen. I tillegg kan vi tilrettelegge for flere smårom i 

rommet, ved hjelp av skilleveger. Det har vi behov for pga arbeid i 

små grupper. Tenker også det vil oppleves mer renholds vennlig. 

Er medregnet i 1.2

Pri 5.2

Påkledningsbenker Garderobene er trange og har utfordret i forhold til standard 

påkledningsbenker. Da blir det så dårlig plass i garderoben at det ikke 

er plass å forflytte seg. Det må være smale benker hvor en voksen 

kan sitte i riktig stilling og hjelpe barn med påkledning. Ansatte 

utvikler ofte muskel og skjelettplager som følge av uheldige 

arbeidsstillinger over tid. Møblene som er i daglig bruk må være 

helsefremmende og ment til bruk av voksne.

Er medregnet i 1.2

Pri 5.3

Plassering av garderobeskap Se på muligheten å ikke ha alle skapene som en labyrint. Organisering 

av tøy må bli bedre. Mye tøy blir borte. Garderobene er trang og 

smal.

Trang / uoversiktlige garderober med uhensiktsmessige løsninger 

medfører rot og dårlig oversikt. Mye energi går til opprydding, 

sortering  og leting, fordi barn da ikke mestrer å håndtere dette godt 

selv.

Er medregnet i 1.2

Pri 6.1-6.2

Grupperommene For å skape en tydeligere oversikt overfor foreldrene og barn hvor de 

skal bevege seg i bygget for å komme til sine grupperom etc..

Skape en helhet og ryddighet.

Innredning til lek og oppbevaring etter behov
kr 175 000

Pri 6.3
Funksjonelle møbler i peisestuen Brukes til spising og aktiviteter for barn. Egnede bord og stoler som 

kan brukes av barna sammen med de voksne i peisestua etc. kr 100 000
nøkternt kjøp av møbler 

- ikke design.

Pri 7.1-7.2.

Møterom og teknisk utstyr Det er et behov for oppgradering på ikt for å avholde interne gode 

møter / med eksterne deltakere, su møter etc. Derfor er det behov 

for en takmontert projektor og lerret på møterommet i 2.etasje.

Det er behov for lerret i gymsalen, mot vindusveggen, for å kunne 

avholde gode foreldremøter / andre stormøter med mange til stede.. 

Der er en projektoren montert i taket i ga, men den kan ikke dreies 

eller vris på. Den peker mot en hvit delevegg hvor det er lite og smalt 

og vanskelig å se for alle. Prosjektoren i taket bør kunne dreies slik at 

både lerretet mot vinduene og veggen kan brukes, alt etter behov. 

Airprinter.

kr 100 000
Page 3 of 4



Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

Pri 8.1

Sliping og lakkering/olje av gulv/bytte 

ut parkett med gulvbelegg

Barn får fliser på føtter og knær mm.

Krever også at vi har en god vedlikeholdsplan som følges slik at 

gulvene ikke gir flis.

Tas over drift så lenge 

det ikke er utskifting

Pri 9.1

Skilter utvendig 

Visualisere informasjon («skilting») 

innendørs

Behov for skilting fra Kongens Gate og et skilt på bygget som forteller 

vi er en barnehage. Opplever stadig at folk blir overrasket over både 

beliggenheten og at vi er en barnehage. Omdømme og sikkerhet.
kr 500 000

Pri 10.1

Barnetoalettene. Krever mye oppfølging i forhold til renhold og veldig trangt 

arbeidsrom.

Vanskelig å få endret 

uten store ombygginger

Pri 11.1

Pauserom

Tørkerom

Merking av nødutganger?

Flere møbler å sitte godt i.

Bedre kapasitet eller endre til annen bruk?

kr 100 000

nøkternt kjøp av møbler 

- ikke design.

Sum kr 4 485 000

Usikkerhet 15 % kr 672 750

Totalsum. kr 5 157 750
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