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Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.  

 

2. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på deler 

av område som til 1. gangs behandling lå inne med formål Landbruks- natur og 

friluftsområde (LNF). Område som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 

2015 beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil tillegges formål LNF Naturformål 

(5120). Området kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som 

fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner. 

  

3. Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering med 

konsekvensutredning for uttaksområdet.  

Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.  

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal 

ligge til grunn for en eventuell detaljregulering. 

 

  

 

Sammendrag 

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle 

dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

Planforslaget innebærer restriksjoner for aktiviteter og arealbruk i planområdet. 

 

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen har i alt 14 

uttaleparter sendt inn uttalelse. Som følge av offentlig ettersyn er det gjort noen endringer og 

suppleringer i planen. Her oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra 

høringsuttalelsene og innarbeidet i planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene kommentert i 

følgende tabell, vedlegg som følger saken oppsummerer uttalelsene i sin helhet. 
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Høringsinnstans Endring i plan som følge av innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt 

naturmangfold av nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i 

Buskerud, foreslå endret formål på deler av område som til 1. gangs 

behandling lå inne med formål LNF-område. Område som i henhold til 

kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 beskrives som svært 

viktig (A) Sandfuruskog, vil legges inn i plankart med tilleggsformål til 

LNF; Naturformål (LNA) – sosikode 5120. Det legges inn 

bestemmelse til formålsområde at planer om hogst skal legges frem for 

Landbrukskontoret i Ringerike og Hole. I samråd med 

Landbrukskontoret skal det avklares om biolog skal gjennomføre 

nødvendige kartlegginger før hogst. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Plankrav i bestemmelsesområde (#1) om utarbeides en detaljregulering 

med tilhørende konsekvensutredning. 

Mattilsynet Plankrav i bestemmelsesområde (#1) om utarbeides en detaljregulering 

med tilhørende konsekvensutredning. 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Kulturminne med Id 241192 sikres med hensynssone (H_730) med 

tilhørende bestemmelse. 

 

Statens vegvesen Plangrensen trekkes 15 m fra fylkesvei 172. Det stilles rekkefølgekrav 

om sikring av frisiktssone for avkjørsel på fv. 172 og inn til vannverket. 

NVE Bestemmelser om grunnvannsuttak og overvåkning av 

grunnvannsmagasinet legges inn under fellesbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

 

Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse 

(unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21) er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området brukes hovedsakelig til friluftsliv, skogbruk og landbruk samt aktivitet tilknyttet dagens 

brønner. I planområdet inngår også et eksisterende grusuttak. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av Ringerike kommune. Planen utarbeides 

som en områderegulering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2. Dette er en kommunal 

plantype, og det er kommunen som legger rammene for arbeidet. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som vedlegg 1-

3, planforslaget består av: 

 

 Plankart merka 2. gangs behandling. 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, revidert 18.09.18. 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.09.18. 

 



  Sak 64/18 

 

 Side 7 av 85   

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. Det er 

også utarbeida en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen. Beredskapsplanen er todelt, 

og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analyse og beredskapsplanens operative 

del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21. 

 

Eksisterende brønnområde består av seks brønner i Dødisgropa (o_BVF1 på plankartet). Ved 

Tjorputten skal det etableres to brønner som skal fungere som supplerende vannkilde / 

reservevannkilde (o_BVF 2 og 3 på plankartet). Prøvepumping er utført og de nye brønnene vil tas i 

bruk rundt 2020. Hver brønntopp skal ha egen inngjerding på minimum 10 x 10 meter. Det er 

behov for vei til reservebrønnene. Utover dette legger ikke tiltaket beslag på areal.  

 

Rundt brønnene foreslås det hensynssoner i form av sikringssoner med tilhørende bestemmelser, 

disse skal ivareta sikkerheten til grunnvannet. Sikringssonene er inndelt i fem soner: 0, 1, 2A, 2B og 

3. Disse er vist på plankartet, men framgår tydeligere av temakart hensynssoner (vedlagt).  

 

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området er 

vurdert å være en av de mest verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige 

soppforekomster. Av notat datert 01.12.15, Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, 

gjennomført av Asplan viak fremgår areal sør i planområdet med forekomst av Sandfuruskog. 

Arealet fra kartleggingen, vil i plankart legges inn med tilleggsformål til LNF; Naturformål (LNA). 

Reguleringsbestemmelse vil sikre nødvendige hensyn som skal tas i slike naturmiljøer; Innenfor 

formålsområde Naturformål (LNA) skal planer om hogst forelegges Landbrukskontoret i Ringerike 

og Hole i god tid før hogst. I samråd med Landbrukskontoret skal det avklares om biolog skal 

gjennomføre nødvendige kartlegginger før evt. hogst. 

 

Kulturminne med Id 241192 sikres i plan med hensynssone (H_730) med tilhørende bestemmelse. 

 

Trase for fremføring av kommunalteknisk infrastruktur er vist på plankartet som infrastruktursone 

(H410_1-2). Innenfor denne sonen kan det fremføres kommunalteknisk infrastruktur uavhengig av 

underliggende arealformål. Hovedvannledninger og strømledninger vil delvis følge adkomstveg i 

området. 

 

Tiltak innenfor planområdet vil kunne utløse krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven og 

eventuelt annet lovverk. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket ikke er forbudt ut fra bestemmelsene 

til hensynssonene. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planen grenser mot gjeldende områderegulering 344 Kilemoen sanduttak og 226 Nedre Kilemoen; 

Det skal være sømløse grense mot disse. På vestsiden av fv. 172 ligger reguleringsplan 308 

Vestsiden Pukkverk. Alle tilgrensende planer legger til rette for masseuttak.  

 

Reguleringsplan under arbeid:  

Områderegulering for 424 Follummoen som berører sikringssone H110_Sone 2B og 3 er satt i 

bero, jf. sak 11/18, 20.03.18. 

 

Forhold til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til LNF-område med båndlegging 

Område for grunnvann. Kommuneplanens arealdel er nå under revidering. De overordnede formål i 

områdereguleringen samsvarer med forslag i revidert kommuneplan. 
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Viser til forslag til revidert kommuneplanbestemmelse § 1.2, derav fremgår det at 

områdereguleringer vedtatt etter 01.01.2007 skal ved motstrid gjelde foran kommuneplanens 

arealdel. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

Planen fremmes som en områderegulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-2.  

 

Grunneiere i planområdet er Ringerike kommune (gnr. 52/17,19), Hans Anton Støen (gnr. 52/1), 

Bjarne Olsen Høyås og Lisa Katrin Olsen Høyås (gnr. 52/2,3) og Marthe Kristine Kihle (gnr. 51/1). 

 

Klausuleringsplan 

I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og 

grunneiere. Avtalen inneholder klausuleringssoner og bestemmelser som gir restriksjoner for 

området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører endret soneinndeling rundt brønnene, og det er 

derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for området (Asplan Viak AS 2012, revidert 05.04.16 

2016, som følger vedlagt). Planforslaget er basert på ny klausuleringsplan.  

Klausuleringsplanen tar høyde for maksimalt døgnbehov på 160 l/s, 13 824 m3/døgn (fordelt på 90 

l/s fra eksisterende brønner i Dødisgropa og 70 l/s fra de to nye løsmassebrønnene ved Tjorputten). 

 

Konsekvensutredning 

Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning (2017). Regulering av steinbrudd og 

masseuttak utløser derimot normalt et slikt krav. I planforslaget er det foreslått å regulere ca. 30 daa 

til steinbrudd og masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak og er i gjeldende 

arealdel fra 2007 avsatt til LNF-formål, men avsatt til råstoffutvinning i forslag til ny arealdel som 

har vært på høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette er en oppdatering til eksisterende arealbruk, 

og ikke i strid med gjeldende klausulering av vannverksområdet eller forslag til ny klausuleringsplan 

og områderegulering for området. 

 

I forslag til ny klausuleringsplan og planbeskrivelse for områdereguleringen er behovet for 

beskyttelse av vannkilden grundig utredet og vurdert. Området omfatter kun areal som i dag er 

berørt av tidligere masseuttak, og omfatter altså ikke uberørte LNF-områder. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om detaljregulering for videre grusuttak i dette området. 

Kommunen legger til grunn at nødvendige utredninger knytta til konsekvenser av videre grusuttak 

må utredes i en eventuell planprosess for detaljregulering av området. Her vil krav om planprogram 

og konsekvensutredning etter forskriften kunne bli aktuelt. 

Med bakgrunn i dette vurderer Ringerike kommune at planforslaget ikke utløser krav om 

konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger. Planbeskrivelsen 

belyser imidlertid virkningene av planen, jf. bestemmelser i plan- og bygningsloven. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Reguleringsplan: 

 Formannskapet vedtok 11.03.14, i sak 44/14 Oppstart av 0605_354 Områderegulering for 

Ringerike vannverk. 

 Formannskapet vedtok 24.10.17, i sak 132/17, å utsette saken. 

 Formannskapet 2 vedtok den 23.01.18, i sak 1/18 å sende områdereguleringen på høring og 

legge denne ut til offentlig ettersyn. 

 

Øvrige behandlinger: 

 Forhåndsvarsel om mulig pålegg om stans av masseuttak på gnr/bnr 52/1, datert 05.04.16. 

 

Høringsuttalelser  
Planforslaget ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 30.01.18 

– 19.03.18. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte grunneiere, 

kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. 14 ulike uttaleparter har sendt sin uttale, disse følger 

vedlagt med unntak av uttalelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som er 

unntatt offentligheten. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Endring etter 1. gangs behandling  
Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 

gangs behandlingen følger i tabell: 

 

Høringsinnstans Innspill Endring i plan som følge av 

innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FM) 

Fylkesmannen påpeker at det er viktig at 

det ikke åpnes opp for noen tiltak som 

reduserer verdien av den nasjonale 

viktige naturtypen sandfuruskog. FM 

anbefaler at arealene med naturtypen 

sandfuruskog blir regulert inn i planen 

med et arealformål som sikrer lokaliteten, 

for eksempel naturvernformål eller 

naturformål med tilhørende 

bestemmelser som blant annet sikrer at 

skogsområdet ikke blir hugd ned. 

Den biologisk verdifulle 

sandfuruskogen vil legges inn i 

plankart med tilleggsformål til 

LNF; Naturformål (LNA). Det 

legges inn bestemmelse til 

formålsområde; Planer om hogst 

skal legges frem for 

Landbrukskontoret i Ringerike og 

Hole. I samråd med 

Landbrukskontoret skal det 

avklares om biolog skal 

gjennomføre nødvendige 

kartlegginger før hogst. 

 

 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FM) 

En evt. utvidelse av eksisterende 

masseuttak på ca. 30 daa innenfor 

planområdet, vil komme i konflikt med 

viktige natur- og friluftsinteresser, 

samtidig som det vil være en risiko 

knyttet til forurensning av 

drikkevannskilden. FM anbefaler derfor 

at det ikke legges opp til noen utvidelse. 

FM påpeker at område i dag er avsatt 

som LNF-område og mener at 

kommunen derfor må vurdere krav om 

På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke 

minst drikkevann, stilles det som 

krav i reguleringsbestemmelse at 

før ytterligere uttak i bestemmelse 

område (#1) skal det utarbeides en 

detaljregulering med tilhørende 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 

12-7 nr. 11 og 12. 
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konsekvensutredning. På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke minst 

drikkevann, mener FM at en utvidelse av 

uttaket vil medføre krav om 

konsekvensutredning. 

Mattilsynet Mattilsynet fremhever trygt drikkevann 

som avgjørende for folkehelse og mener 

det er feil å gi tillatelse til grusuttak 

basert på forutsetninger. Når utnyttelse 

av grunnvannsressursen skal vektes mot 

utnyttelse av grusressursen er det etter 

Mattilsynets syn ingen tvil om at 

hensynet til grunnvannskilden må veie 

tyngst i et samfunnsnytteperspektiv. 

Mattilsynet anbefaler at det ikke tas ut 

ytterligere masser i hensynssonene til 

Ringerike vannverk Kilemoen og 

forventer at ytterligere masseuttak i 

planområdet vil medføre krav til 

konsekvensutredning.  

På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke 

minst drikkevann, stilles det som 

krav i reguleringsbestemmelse at 

før ytterligere uttak i bestemmelse 

område (#1) skal det utarbeides en 

detaljregulering med tilhørende 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 

12-7 nr. 11 og 12. 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Buskerud Fylkeskommune har ved de 

arkeologiske registreringer og gjort funn 

av en arkeologisk fredet gravrøys. 

Gravrøysa og dens sikringssone blir 

båndlagt etter kulturminneloven, og 

underlagt en hensynssone H730 i 

plankart. Det bes om at følgende 

bestemmelse brukes til hensynssonen:  

«Båndlagt etter kulturminneloven av 

1978. Innenfor gjeldende område 

(H730) ligger automatisk fredete 

kulturminne (Id 241192). Det må ikke 

forekomme noen form for inngrep i 

grunnen eller andre tiltak innenfor 

denne sonen uten tillatelse fra 

kulturminnemyndigheten».   

  

Kulturminner med Id 241192 

sikres med hensynssone (H_730) 

og det tillegges bestemmelse 

§ 6.5 Kulturminne 

 

«Båndlagt etter kulturminneloven 

av 1978. Innenfor gjeldende 

område (H730) ligger automatisk 

fredete kulturminne (Id 241192). 

Det må ikke forekomme noen 

form for inngrep i grunnen eller 

andre tiltak innenfor denne sonen 

uten tillatelse fra 

kulturminnemyndigheten».   

Statens vegvesen 

(SVV) 

Statens vegvesen forutsetter at 

vannverket ikke er til hinder for normal 

drift av fylkesvei 172. De ber om at 

plangrensen flyttes 15 meter ut fra fv.172 

som er normal byggegrense for fylkesvei. 

Det må tegnes på frisiktsone for  

avkjørselen på fv. 172 og inntil 

vannverket. 

Plangrensen er endret som 

forutsatt fra Statens vegvesens 

side, 15 m fra fv. 172.  

 

Frisiktsone kan ikke tegnes inn da 

denne vil ligge utenfor 

planavgrensningen. Men det er 

muntlig avklart med SVV, 

19.09.18 at det istedet legges inn 

rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene for å 

sikre frisiktsone for avkjørsel på 

fv. 172 og inn til vannverket. 
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NVE Tiltaket er konsesjonspliktig etter 

vannressursloven. For at 

reguleringsplanen skal kunne erstatte 

konsesjon etter Vannressursloven (§ 20 

bokstav d) må makimalt uttak 

innarbeides i bestemmelsene til planen. 

Bestemmelse om overvåkning som sikrer 

at uttaket ikke går ut over tålegrensen må 

også innarbeides.  

Bestemmelser om 

grunnvannsuttak og overvåkning 

av grunnvannsmagasinet legges 

inn under fellesbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

Ringerike kommune vil anmode 

Vassdragsmyndigheten om å 

fastsette at det ikke trengs 

konsesjon så snart kommunestyre 

har vedtatt planen, jf. 

Vannressursloven § 20 bokstav d.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Juridiske forhold 

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

behandles først i Hovedutvalget for miljø- og areal og Formannskapet jf. delegeringsreglementet. 

 

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

tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen kap. 5.4.1. 

 

Vannressursloven 

Tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 8, 44, 45 og 66. Vannressursloven § 20 

bokstav d. åpner for at reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter 

vannressursloven. For at reguleringsplanen skal kunne erstatte konsesjon etter vannressursloven § 

20 d. er maksimalt uttak innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, i tillegg til rutiner for overvåkning 

(§ 1.1 Kommunaltekniske anlegg). Ringerike kommune vil anmode Vassdragsmyndigheten om å 

fastsette at det ikke trengs konsesjon så snart kommunestyre har vedtatt planen, jf. 

Vannressursloven § 20 bokstav d. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en områderegulering, som er en kommunal plantype. Dette innebærer at kommunen ikke 

tar saksbehandlingsgebyr for planen. 

 

Kostnader knyttet til prosjektering og etablering av vannforsyningsanlegg for supplerende 

vannkilde/reservevann vil komme som egen sak som følge av planvedtak.  

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning 

Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskriften. Regulering av steinbrudd og masseuttak utløser derimot 

normalt et slikt krav. I planforslaget er det foreslått å regulere ca 30 daa til steinbrudd og 

masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak. 
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Ringerike vannverk Kilemoen reguleres i form av en områderegulering etter pbl. § 12-2. Dette er en 

kommunal plantype, hvor kommunen legger føringene og sørger for nødvendige utredninger i 

forbindelse med planarbeidet. Rådmannen anser at det er mest hensiktsmessig at plan- og 

utredningsarbeid som direkte utløses av private tiltak også bekostes og gjennomføres av den 

aktuelle tiltakshaver/forslagsstiller. Dette løses best gjennom en privat detaljregulering etter pbl. § 

12-3. Dette handler også om likebehandling. 

Jf. pbl. § 12-7 stilles det som krav i reguleringsbestemmelse at før ytterligere uttak i bestemmelse 

område (#1) skal det utarbeides en detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning.  

 

Naturmiljø 

Rådmannen anser sikring av naturtypen sandfuruskog er i tråd med den overordnede hensikten med 

planen. Naturformål LNA med bestemmelser vil i tilstrekkelig grad ivaretar verdien av den 

nasjonalt viktige naturtypen sandfuruskog.  

  

Kulturminne 

Sikres tilstrekkelig i plan. 

 

Konsesjon etter vannressursloven 

Reguleringsbestemmelsene sikrer i tilstrekkelig grad de krav som stilles for at reguleringsplan etter 

plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter vannressursloven. 

 

Samlet vurdering 

Kommunens overordna hensikt med planforslaget er å ivareta vannkilden og drikkevannssikkerhet. 

Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og terrenginngrep i planområdet. 

Disse begrensningene er i hovedsak gjeldende gjennom eksisterende klausuleringsavtale for 

området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører noe endret soneinndeling rundt brønnene, 

dertil reviderte klausuleringsbestemmelser. Reguleringsbestemmelsene sammenfaller med 

bestemmelser for klausulering av sikringssonene. Med planen kommer området i fremtiden til å få 

en bedre beskyttelse av naturen og naturverdiene enn i dag. 

 

Reguleringsbestemmelser kan gis i nødvendig utstrekning jf. pbl. § 12-7. Bestemmelsene skal ha en 

hjemmel og et saklig begrunna behov. Rådmannen ønsker ikke at bestemmelsene skal være 

strengere enn nødvendig. I denne saken veier imidlertid drikkevannssikkerhet som et klart 

overordna samfunnsmessig hensyn tyngst. Behovet for restriksjoner er grundig utredet og vurdert, 

og planforslaget som foreligger inneholder nødvendige restriksjoner for å ivareta drikkevannet.  

Dette har i noen tilfeller måttet gå foran private hensyn. Rådmannen anser at planforslaget er godt 

bearbeida. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas. 
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Vedlegg: 

 

1. Plankart, merka 2. gangs behandling. 

2. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, revidert 18.09.18. 

3. Planbeskrivelse, datert 18.09.18. 

4. Temakart, hensynssoner, datert 14.03.16. 

5. Sammendrag av uttalelser fra høring 1. gangs behandling, med forslagstillers og 

rådmannens kommentar, siste revidert 19.09.18. 

6. Referat ra møte med Mattilsynet 31.08.18. 

7. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 12.03.18. 

8. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 15.08.18. 

9. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 19.03.18 

10. Uttalelse fra Norges vassdrags og energidirektorat, datert 05.03.18. 

11. Uttalelse fra Mattilsynet, datert 29.06.18. 

12. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 28.02.18. 

13. Uttalelse fra Ringerike kommune, Miljørettet helsevern, datert 22.03.18. 

14. Uttalelse fra Ringerike kommune, Miljørettet helsevern, datert 06.09.18. 

15. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.03.18 

16. Uttalelse fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 19.03.18. 

17. Uttalelse fra Jørgen Bergsund og Marthe Kihle, 19.03.18. 

18. Uttalelse fra Hans Anton Støen, 12.03.18. 

19. Uttalelse fra Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, 12.03.18 

20. Uttalelse fra Mary Blikken Gravdal, 20.03.18. 

21. Uttalelse fra Tom J. Myrvang, 16.03.18. 

22. Uttalelse fra Tom J. Myrvang, 15.04.18. 

23. Saksframlegg 1. gangs behandling, datert 22.09.17 

24. Saksframlegg 1. gangs behandling, datert 11.01.18 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Terje Dahlen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 15/9051-44   Arkiv: L13  

 

414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

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

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

behandling.» 

 

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

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

  

Sammendrag 

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

innvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk behandling. Avgjørelsen om hva som påvirker 

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

saksbehandles Kvartal 36. Rådmannen mener at videre planlegging av Kvartal 36 vil ha 

påvirkning på byplanen og legge føringer for den som vil kunne være uheldige i den videre 

utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens forslag til vedtak at Kvartal 36 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 36. Dette er: 

 høyde og volum på bygg 

 nedbygging av hele tomter uten uteopphold på bakken 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer på tak og balkong byggene kan virke privatiserende 

 Felles løsninger for lekeareal og utearealer i byen 

 Krav til uteoppholdsareal på egen tomt 

 Overflateparkering/ fellesløsninger for parkering 

 

Forhold omkring disse temaene vil kunne skape presedens hvis denne planen blir lagt på 

høring. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som forskjellsbehandling 

sammenlignet med detaljplaner i framtida. 
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Det er viktig å presisere at å avvente ikke er det samme som å stoppe planen jf. plan- og 

bygningsloven §12-8. Å stoppe en plan innebærer at plansaken blir avsluttet. Hvis man, etter 

stopp, ønsker utvikling i framtida må man starte hele planprosessen på nytt, med søknad, 

oppstartsmøte og varsel om oppstart. Å avvente innebærer at planen sendes til ny 1. 

gangsbehandling etter at områderegulering Hønefoss (plan 431) har vært til behandling. På den 

måten er det byplanen som setter premissene for utviklingen i Hønefoss. 

 

Hensikten med planen er å detaljregulere Kvartal 36 i den gamle sentrumsplanen slik at man 

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

planforslaget blir Storgata 20 revet og erstattet med et bygg i 6 etasjer, hvor det er boliger fra 

2. etasje og oppover. Parkering til leilighetene er løst i parkeringskjeller, i tillegg til at det 

åpnes for opptil 25 parkeringsplasser på bakkeplan.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å få en høyere utnyttelse i området og å legge til rette for 

boligformål i tillegg til forretning/kontor. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak relevant for saken 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet oppstarten 08.05.2017 i sak 29/17. 

Vedtakskpunktene er som følger:  

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata. 

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan anbefalte oppstart av planarbeidet i møte 

23.05.2017, sak 17/17.  

 

Formannskapet 2 vedtok 20.02.2017 i sak 7/18:  

 Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil 

merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er gjennomført 

(jf. pbl § 12-8). 

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

førende for alle planforslag innenfor planavgrensningen. 

 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18:  

 planer som er igangsatt, som ikke vil ha innvirkning på byplanen, skal fremmes til 

politisk behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er bebygd   

 

 

Konkret beskrivelse av dagens bruk og hva som befinner seg på arealene.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Mjøsplan AS.   
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Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse. 

 

Plantype 

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

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-35-36 (Kvartal 35-36) fra 

29.09.1983, 313-02 (Byporten) fra 04.05.2015 og 64-02 (Hønefoss Sentrum fra 20.12.1976. 

Planområdet er i disse reguleringsplanene regulert til forretninger, kontorer, veg, G/S-

veg/fortau, gågate/sykkelbane og veger. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,60 og bebyggelsen skal 

ikke overstige 2 etasjer.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

318/514 – Storgaten 20 A og B AS 

318/137 – Stjernegruppen Ringerike AS 

318/138 – Lafton Eiendom AS 

3000/1 – Ringerike kommune 

 

Uttalelser til planoppstart 

Det ble varslet oppstart i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 15.06.2017 og kunngjort det i Ringerikes Blad, samt på kommunens 

nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under.  

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune14.08.2017 

Buskerud fylkeskommune gjør oppmerksom på at hjørnegården i Bloms gate 9 (318/118) og 

Storgata 20 (317/514) er vurdert til å ha høy verneverdi. BF anbefaler at den verneverdige 

bebyggelsen bevares og at nye tiltak tar hensyn til eksisterende verneverdig bebyggelse. 

Anbefaler at det stilles krav til plassering, volum og utforming av ny bebyggelse for å sikre 

god tilpasning til omgivelsen og at det bør utarbeides gode illustrasjoner som viser hvordan 

den verneverdige bebyggelsen kan inkorporeres i prosjektet.  

1. Forslagstillers kommentar: Det videre planarbeidet må vise hvordan noe av den 

verneverdige bebyggelsen kan bevares. Foreløpig er Storgata 20 tenkt revet. Her må 

verdien av bygget og verdien av en eventuell rivning og utbygging veies opp mot hverandre. 

Det er en del bygg i Hønefoss sentrum som er vurdert til å ha høy verneverdi. Om det skal 

fortettes og bygges flere boliger i sentrum er det kanskje nødvendig å vurdere om alle 

byggene bør ivaretas. Dette må vurderes i det videre planarbeidet.  

 Rådmannens kommentar: Forslagstiller skriver i planbeskrivelsen at det er lite 

karakterpreg igjen av Storgata 20 etter endringer på huset. Området midt i sentrum er 

det av stor verdi å fortette. I forbindelse med plan 431 områderegulering Hønefoss blir 

det gjennomført en reregistrering av alle hus i Hønefoss. I tillegg utarbeides det en 

kulturhistorisk stedsanalyse. Disse vil være viktige som grunnlag for 

områdereguleringen, men også for denne planen. Disse har ikke vært klare i tide til 

denne behandlingen. På grunn av dette er ikke rådmannen udelt positiv til rivning av 

Storgata 20.  
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Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 15.09.2017 

Standard uttalelse fra FMB i slike saker. Spesielle relevante uttalelser er:  

- Støyhensyn skal ivaretas ihht. T-1442. Det kan aksepteres avvik fra anbefalte 

støygrenser dersom boligene sikres en stille side.  

- Luftkvalitet skal legges til grunn i planleggingen. Helst skal det ikke tilrettelegges 

for boliger i områder med dårlig luftkvalitet, samtidig er det ønskelig at det 

fortettes i sentrumsområder slik at bilbruk kan reduseres og luftkvaliteten bli 

bedre.  

- Hensyn til barn og unge. Det skal være tilstrekkelig med lekeareal for barn i alle 

aldre. Lekeareal på tak godkjennes ikke som eneste løsning, kun som supplement 

til lekeareal på bakkenivå.  

- Tilknytning til fjernvarmenettet da planområdet ligger innenfor 

konsesjonsområdet.  

- Vurdere om vannbåren varme kan være hensiktsmessig. 

 Forslagstillers kommentar: Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med 

planarbeidet. Merknaden [luftkvalitet] er tatt til følge i planarbeidet. Merknaden 

[hensyn til barn og unge] er tatt til følge i planarbeidet. Det er undersøkte hvilke tilbud 

det er til barn og unge i nærheten i dag. Lekeareal er i planforslaget lagt på tak. 

Merknaden [tilknytning fjernvarmenett] er tatt til følge i planarbeidet 

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

reviderte planforslaget. Det er tilrettelagt for sandlekeplass på tak. Plan 431 

områderegulering Hønefoss vil se på mulige fellesløsninger for lekeplass i sentrum, 

spesielt for større barn. Dette vil i så fall komme fram i planforslaget når det legges fra 

til politisk behandling i januar 2019.  

 

Uttalelse fra Statens vegvesen 26.09.2017 

Statensvegvesen er positiv til at det legges til rette for fortetting i sentrum. De mener at en 

virkning av økt trafikk som en fortetting vanligvis medfører må dokumenteres nærmere med 

en trafikkanalyse. Videre kommenterer SVV at byggegrensen må vurderes på nytt. Både med 

tanke på støy og «Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i 

Buskerud» der byggegrenser på riksvegnettet økes til 100 m. SVV minner også om 

tilrettelegging for tilgjengelighet til kollektive transportmidler, sykkel og gående. 

 Forslagstillers kommentar: En trafikkanalyse er utarbeidet og er en del av 

plandokumentene. Byggegrensen mot veg vil beholdes slik den er i dag, da dette er et 

kvartal med eksisterende bebyggelse, og det vil være hensiktsmessig å legge nye bygg 

på linje med de eksisterende slik at kvartalsstrukturen videreføres. Tilrettelegging for 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler, for sykkel og gående er ivaretatt i 

planarbeidet. Det er lagt til bestemmelse om sykkelparkering innenfor området og 

tilgjengeligheten ellers er beskrevet i trafikkanalysen. 

 Rådmannens kommentar: Byggegrenser blir også drøftet i byplanen. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

for fortetting i sentrumsnære områder, spesielt Hønefoss, og befolkningevekst fram mot 2030. 
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Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, der området er avsatt til 

sentrumsformål. 

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

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

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

byutvikling nært gang – sykkel- og kollektivløsning. 

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

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

rådmannens vurdering. 

 

Juridiske forhold  

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

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

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. Planen er en privat detaljregulering. Dette 

innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende 

betalingsreglement. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielle avklaringer som denne planen trenger bør tas i byplanen. Deretter kan 

planleggingen av dette sentrale kvartalet fortsette.  

 

Rådmannens vurdering 

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

mener at videre planlegging av kvartal 36 vil ha påvirkning på byplanen og legge føringer for 

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

til vedtak at Kvartal 36 skal vente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 36. Dette er: 

 høyde og volum på bygg,  

 nedbygging av hele tomter uten uteopphold på bakken 

 sol/skygge i sentrum, 

 felles uteoppholdsarealer på tak og balkong byggene kan virke privatiserende 

 Felles løsninger for lekeareal og utearealer i byen 

 Krav til uteoppholdsareal på egen tomt. 

 Overflateparkering/ fellesløsninger for parkering 

 

Forhold omkring disse temaene vil kunne skape presedens hvis denne planen blir lagt på 

høring. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som forskjellsbehandling 

sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 

Alternativt vedtak  

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
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2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres 

før 2. gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan. 

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser. 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med 

områderegulering Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til. 

 

 

Byggeplanene 

Blokkbebyggelse passer bra inn i sentrum og det er med på å bygge oppunder målet om 

fortetting. Eksisterende bygg er to etasjer pluss loft. Det nye bygget er tenkt i seks etasjer med 

den øverste inntrukket. Det er flere andre bygg på seks etasjer i området, slik at det høyt bygg 

vil ikke stikke seg ut. Det er en utfordring med boligbebyggelsen i nord, som ved å få en 6 

etasjers blokk tett innpå vil miste alt av dirkete sollys i de nederste etasjene. Den eksisterende 

boligblokken i bakkant er fire etasjer høy Byporten har to inntrukkede etasjer. Det må tas 

stilling til hvor stor del av byen som skal ha dette. Rådmannen mener dette bør tas i 

områderegulering Hønefoss (plan 431). 

 

Det er lagt opp til mulighet for opptil 25 parkeringsplasser på bakkeplan. Dette er etter 

rådmanns mening for mange og bør både nedjusteres før 2. gangsbehandling og illustreres 

hvordan det kan gjennomføres.  

 

Rådmannen er i tvil om det er rett å rive Storgata 20. Fortetting av sentrum vil kreve at noe 

eksisterende blir revet og erstattet av nye bygg. Dette bør det gjøres en helhetlig vurdering av i 

områderegulering Hønefoss.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Lekeplasser 

Det er planlagt en sandlekeplass for boligområdet på taket av bygget. Plan 431 

områderegulering Hønefoss vil se på mulige fellesløsninger for lekeplass i sentrum, spesielt for 

større barn. Dette vil i så fall komme fram i planforslaget når det legges fra til politisk 

behandling i januar 2018.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

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

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

men som må avklares i den nye byplanen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget avventer føringer 

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

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

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført, mars/april 2019. 

 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Bestemmelser Kvartal 36 300818.pdf 

Plankart - Reguleringsplan Kvartal 36 (A3_liggende M_500)30.08.2018.pdf 

Planbeskrivelse Kvartal 36 300818.pdf 

Vedelgg - Soldiagram 0- alternativ u bebygget Ford.pdf 

Vedlegg - Arkitektonsk beskrivelse Kvartal 36 - Storgata20B-Sundgata10B.pdf 

Vedlegg - Soldiagram  sommersolverv.pdf 

Vedlegg - Soldiagram vår- og høstjevndøgn.pdf 

Vedlegg - Støyrapport Kvartal 36.pdf 

Vedlegg - Trafikkanalyse.pdf 

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Kvartal 36 i 

Hønefoss.PDF 

ROS-analyse-sjekkliste Kvartal 36.pdf 

Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata 

Analyseskjema 1 - Radon.pdf 

Uttalelse om nyere tids kulturminner 

Vedlegg - Følgebrev 220818.pdf 

Meldingstekst.mht 

Kvartal 36 - reguleringssak 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 14/4304-104   Arkiv: PLN 401  

 

Klagebehandling. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

/ Strategi og plan  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klager på plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt tas ikke til følge. 

 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering slik det fremgår av dette 

saksfremlegget.» 

 

3. Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (jf. 

forvaltningsloven § 42). 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt, 

05.04.2018, sak 25/18. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 7 klager på 

vedtaket, fremsatt av naboer, gjenboere og Nordsia Vel. 

 

Klagene dreier seg om høy utnyttelse av eiendommene, bygget er høyere enn omkringliggende 

bebyggelse, har en annen byggestil enn øvrig bebyggelse og vil skape presedens. Bygget truer 

boliger med høy verneverdi, det forringer bokvalitet og verdi av nabotomter og gir økt trafikk i 

en allerede belastet Hønengate og flere biler i sidegatene til Hønengaten, som vil gå ut over 

trafikksikkerheten og gi mye støy, bygget fører med seg dårligere lysfohold og gir skygge.  

 

Klagene tar ikke opp viktige momenter som ikke allerede er kommet frem i merknader til 

offentlig høring av planforslaget og som er vurdert i planprosessen. Rådmannen opprettholder 

derfor sine vurderinger slik de framgår av saksframlegget ved 2. gangsbehandling, og anbefaler 



  Sak 66/18 

 

 Side 22 av 85   

 

at klagene ikke tas til følge. Dersom kommunestyret ikke vedtar å ta klagene til følge, sendes 

saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Dersom klagene ender med at klagere likevel får medhold, vil det være uheldig å sette i gang 

tiltak på områdene for reguleringsplanen før klagen er endelig avgjort. Rådmannen anbefaler 

derfor at klagene gis utsettende virkning. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

1. Oppstart av «detaljregulering for nr.401 Hønengaten 40-44 boligprosjekt», ble 

behandlet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 09.02. 2015, sak 12/15, 

og i formannskapet 17.02. 2015, sak 22/15. 

2. Planforslaget ble 1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

03.10.2016, sak 92/16, og i formannskapet 18.10.2016, sak 203/16. 

3. Planforslaget ble 2. gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 

05.03. 2018, sak 12/18, i formannskapet 2, 20.03.2018, sak 8/18 og vedtatt i 

kommunestyret 05.04. 2018, sak 25/18.  

 

Nærmere om klagesaken 

Kommunestyret vedtok i møte 05.04. 2018, sak 25/18 detaljregulering for nr. 401 Hønengaten 

40-44 boligprosjekt. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 7 klager på 

vedtaket, fremsatt av følgende:  

1. klage fra Cicilie Myrvang, datert 18.04. 2018 

2. revidert klage fra Nordsia Vel v/Jens E. Fjeld, datert i e-post 26.04. 2018 

3. klage fra Alida van Rooijen, datert 19.04. 2018 

4. klage fra Jamileh Masaeli, Carlos J. Rojas Mendoza og Yvonne Myhre, datert 19.04. 2018 

5. klage fra advokatfirmaet Buttingsrud DA som representerer Daniel Alexander Holm, Marte 

Ågesen Trondsen, Trinelise og Helge Østvang, datert 03.05. 2018 

6. klage fra Espen Odderbø med to vedlegg, datert 04.05. 2018. 

7. klage fra Tone Dalen, datert 04.05. 2018. 

 

Rådmannen tolker klagene til å inneholde følgende momenter: 

Klager 1 er eier av Parkgata 31 som ikke er nabo eller gjenboer, men beboer i nabolaget. Viser 

til uttalelser ved behandlingen. Klager på for høy utnyttelse av eiendommen og ett bygg som er 

2-3 etg. høyere enn all annen omkringliggende bebyggelse, som vil medføre mye støy, skygge, 

flere biler i sidegatene der det etterlyses trafikksikkerhet, dårlige lysforhold mm. Foreslår færre 

større leiligheter i flere mindre bygg i 2. etg. og at utkjøring for ny bebyggelse skal rett ut i 

Hønengata, slik at de som flytter inn ikke kan benytte omkringliggende gater for å komme 

hjem.  

 

Klager 2 representerer Nordsia Vels medlemmer i dette området. Viser til tidligere uttalelse. 

Nordsia Vel er en velforening som jobber med å fremme en fornuftig byutvikling i samspill med 

eksisterende bebyggelse, samtidig som innbyggernes interesser blir ivaretatt. Vellet reagerer på 

følgende forhold i planen: Bygget bryter med høyde og stil og opphever tidligere planer, 

bygget truer boliger med høy verneverdi og vil skape presedens, bygget forringer bokvalitet og 

verdi av nabotomter, bygget fører til økt trafikk i en allerede belastet Hønengata, samt 

sidegater som Parkgata og Grensegata. Trafikksikkerheten er et vesentlig punkt. Hønengaten, 

men spesielt Parkgata er en mye brukt skolevei som allerede nå er utsatt. Vellet føler seg 

tilsidesatt og ikke hørt i denne saken. Vellet forutsetter at klagen fører til at vedtaket blir 

opphevet, samtidig som den gir oppsettende virkning. 
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Klager 3 er eier av Hønengata 33 som er gjenboer på østsiden av Hønengata. Påpeker følgende 

saksbehandlingsfeil og mangler: Ringerike kommune har ikke kommet med tilstrekkelig 

solanalyse, samt støy og framtidig refleksjonstøy analyse som er vesentlig for hennes eiendom. 

Ringerike kommune trenger å komme med en megler/takst rapport i henhold til 

verdiforringelse for Hønengata 33. Stilen med 4 etasjer kommer ikke overens med 

omkringliggende bebyggelse og stil. En ny fasadetegning må fremvises. Innsyn fra 4. etg. 

Krever kompensasjon for støydempende skjermings gjerder, beplanting og vinduer. 

 

Klager 4 er eiere av Grensegata 12 som er gjenboere på østsiden av Hønengata. Tilnærmet 

likelydende klage som klager nr. 3 og viser til at de bor i et 110 år gammelt bygg som er 

følsomt for vibrasjoner. Er engstelig for byggeperioden for det nye bygget. 

 

Klager 5 er eier av henholdsvis Parkgata 29 og Parkgata 19 som er nærmeste naboer i vest.  

1. Det anmodes om at klagen gis oppsettende virkning.  

2. 1) Vedtakets manglende begrunnelse: Enkeltvedtaket mangler begrunnelse, 

saksbehandlingen er ikke i samsvar med forvaltningens lovfestede krav og manglende 

dokumentasjon/utredning. 

2. 2) Saksbehandlingen er ikke i samsvar med forvaltningens lovfestede krav 

Mener at planer om boligblokk er i strid med føringer i overordnet og gjeldende kommuneplan. 

Kommunen har dispensert fra dette ved vedtak om detaljregulering av Hønengata 40-44. 

2. 3) Manglende dokumentasjon/utredning 

Endringene i dette området fra eneboliger til blokkbebyggelse skjer uten begrunnelse eller 

helhetlig vurdering. Utredningsnivået er utilstrekkelig i forhold til de virkningr/presedens 

vedtaket medfører og utredning er mangelfull. 

3. Annet  

Klager mener at en gesimshøyde i dette området på kote +93 vil kunne medføre et bygg på 5 

etasjer. 

4.Avslutning  

Planprosessen har vært uforsvarlig og utilstrekkelig. Virkninger av planen er ikke tilstrekkelig 

utredet. Den vedtatte planen og dets virkninger/presedens for omgivelsene er ikke tilstrekkelig 

utredet, dette anføres å ha virket bestemmende inn på innholdet i vedtaket. Vedtaket må 

kjennes ugyldig. 

 

Klager 6 er eier av Gullagata 14 og er nærmeste nabo til planen i syd. Mange, også politikere 

har hatt store motforestillinger i forhold til utbyggingen. Mener dette er en «spesialregulering» 

for de aktuelle tomtene. Klager på manglende overordnet plan for endringene denne planen 

skaper presedens for. Ikke gjort vurderinger i saksunderlaget for kapasiteter for barnehager, 

skoler, samt vann og avløp. Er en rekke nøyaktigheter og saksfeil. Eksempelvis negative 

konsekvenser for naboer. Vedlagte takster viser verdiforringelser i størrelsesorden 2,2 mill. kr. 

Påpeker stilbrudd i forhold eksisterende bebyggelse og manglende trafikksikkerhet i 

sidegatene. Hevder sviktende skjønn av kommunestyret da vedtaket bygger på en 

«spesialregulering» av tomtene. Klager er kjent med at andre fylkeskommuner hindrer 

kommunene i å bygge ut etter slik «spesialregulering». Ber om at klagen gir oppsettende 

virkning. 

 

Klager 7 er eier av Parkgata 30 som ikke er nabo eller gjenboer, men beboer i nabolaget. 

Konsekvensene av boligprosjekter er ikke godt nok utredet i forhold til trafikksikkerhet, 

byggets høyde og volum for nabolaget. Flere mindre bygg vil også stå for fortetting i forhold til 
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de tre eksisterende eneboligene på tomtene. Et slikt boligprosjekt vil stå i stil med omliggende 

bebyggelse og ikke fått så store konsekvenser som dagens plan får.  

 

Uttalelse fra forslagsstiller Lafton eiendom AS ved sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

Forslagsstiller har oppsummert hver og en av klagene. Kommentarene er sammenstilt for alle 

fordi klagene er til dels svært like, stort sett basert på tidligere innspill som har vært behandlet i 

planprosessen og at de innbyr til «omkamp» av meninger om planinnholdet, noe som 

forslagsstiller mener er avgjort ved vedtaket i kommunestyret. Forslagsstiller går ikke inn på 

den formelle lovligheten og formen på vedtaket. 

Konkret mener to av klagerne (på andre siden av Hønengata) at de skulle fått utredet 

refleksjonsstøy og soldiagram for deres eiendommer. De kom ikke med tilsvarende merknader 

da saken var under behandling. Men deres eiendommer inngår i sol-/skygge-diagrammene i 

planbeskrivelsen. Mht refleksjonsstøy erstatter nytt bygg tilsvarende fasader for bebyggelsen 

som skal fjernes. Støy for deres eiendommer vil derfor ikke kunne bli endret, og i alle fall ikke 

så mye at de kan ha rett på tiltak. Når det nye bygget skal prosjekteres må tiltakshaver uansett 

forholde seg til støyretningslinjene, som er inntatt i planbestemmelsene. Klagegrunnlaget mht. 

at den vedtatte planen er ugyldig kan derfor ikke være til stede. Forslagsstiller mener 

grunnlaget for klagene bør baseres på om vedtaket er gyldig, basert på om saken har fulgt plan 

og bygningslovens intensjoner og bestemmelser bl.a. vedr.: i. Planprosess, ii. Medvirkning, iii. 

Planfremstilling, iv. Utredningsplikt 

 

i. vedr. planprosess: Planen er riktig varslet. Innspillene til varslene har fulgt saken og er 

kommentert i hht kommunens maler. Planbehandlingen har fulgt planlovens krav til utleggelse 

til offentlig 

ettersyn, dokumentasjon av innkomne merknader som alle er kommentert. 

Sluttvedtaket er etter forslagsstillers mening gyldig, og uten at det har vært gjenværende 

innsigelser på vedtakstidspunktet.  

ii. vedr. medvirkning: For uten de skriftlige rundene med varsel og offentlig utleggelse har det 

vært møter med naboer. Medvirkning og informasjon har derfor ikke vært mangelfull. Tvert 

om, pga naboers motstand har dette punktet vært spesielt viet oppmerksomhet. Planen er livlig 

kommentert i lokalavisen, slik at det ikke er tenkelig at noe er vedtatt uten naboer eller andres 

viten. 

iii. vedr. planfremstilling: Planen er blitt fremstilt i hht kommunens krav og statlige veiledere. 

Detaljplanen gjelder foran tidligere vedtatte planer, slik planloven beskriver. Det er ikke noe 

krav om at den skal være helt i tråd med eldre overordnede planer eller at det må lages 

overordnet plan først. Viktige prinsipper om utviklingen av Hønengata er spesifikt omtalt. 

iv. vedr. utredningsplikt: Planen har ikke hatt krav til konsekvensutredning. Utredede tema er i 

antall og omfang godkjent av kommunen. Det skal også gjøres oppmerksom på at kommunale 

etater har vært med å godkjenne planen uten at deres saksområde er grundig utredet, da de 

åpenbart ikke er problematiske. Dette er vanlig i planfremstilling og behandling. Tema som 

utredes bør være beslutningsrelevante for at de skal inn i plandokumentene i et vesentlig 

omfang. Følgene for naboene er etter beste skjønn både utredet og kommentert. Påstander om 

verdiforringelse er etter forslagsstillers mening feil, men kan bare overprøves i rettsapparatet 

dersom noen ønsker å fremme dette der. 
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Rådmannens kommentarer 

Generelt er ikke naboer parter i reguleringssaker, men de skal varsles og har som oftest en 

rettslig klageinteresse og kan derfor klage. Det er vurdert i denne saken at vilkårene for 

realitetsbehandling er til stede.  

 

Til klager 1: Klager på høy utnyttelse av eiendommen og høyde på bygget som vil medføre 

mye støy og skygge, flere biler i sidegatene der det etterlyses trafikksikkerhet. Foreslår færre, 

større leiligheter i mindre bygg i 2. etg. og utkjøring for ny bebyggelse føres rett ut i 

Hønengata.  

Tilpasning til omkringliggende bebyggelse er framlagt i flere skisseprosjekter i løpet av 

planprosessen, og vurderes av rådmannen som tilstrekkelig ivaretatt. Rådmannen har inntatt i 

klagesaken et eget avsnitt som opplyser om høyder på bygg i nærliggende reguleringsplaner, se 

under. Rådmannen mener at foreslått høyde på bygg ikke avviker fra øvrige vedtatte 

reguleringsplaner i dette området av Hønefoss og at foreslått volum er innenfor kommunens 

vedtatte målsetting om fortetting og øket boligvekst i byen. Opplysninger om trafikken i 

sidegatene er viderformidlet til kommunal veimyndighet og utbyggingenheten, som i disse 

dager planlegger tiltak for å øke trafikksikkerheten i bl.a. Parkgata. Dette er tiltak som ligger 

utenfor denne reguleringsplanens grense. Det er ikke forsvarlig å etablere egen utkjørsel rett ut 

i Hønengata fra den nye bebyggelsen.  

 

Til klager 2: Norsia Vel føler seg tilsidesatt i denne saken og påpeker momenter som er drøftet 

tidligere i saksprosessen. Vellet er opptatt av byggestil, høyde, bokvalitet og det nye bygget 

truer boliger med høy verneverdi.  

Vellet har, som alle andre, hatt mulighet til å uttale seg gjennom hele planprosessen. Vellet har 

også benyttet seg av dette og kommet med uttaleser. De hensyn som påpekes av vellet har 

dermed blitt drøftet tidligere i planprosessen. Bolig med høy verneverdi er avklart med 

Buskerud fylkeskommune, ved offentlig ettersyn, til å være boliger med verneverdi. Men 

fylkeskommunen motsetter seg ikke riving, da bebyggelsen har store råteskader. Se for øvrig 

rådmannens kommentarer til de andre klagene om likelydende klagemomenter.  

 

Til klager 3: Det er ikke utført tilstrekkelig solanalyse, støy og framtidig refleksjonstøy-analyse 

som er vesentlig for hennes eiendom. Påpeker stilendring og problemer med innsyn. Hevder 

verdiforringelse og krever kompensasjon.  

Eiendommen, som ligger på andre siden av Hønengata, inngår i sol-/skygge-diagrammene i 

planbeskrivelsen. For refleksjonsstøy vises det til at nytt bygg tilsvarer fasader for bebyggelse 

som skal rives. Støy for deres eiendommer, Hønengata 33 og Grensegata 12, vil derfor ikke 

kunne bli endret særlig, og i alle fall ikke så mye at de kan ha rett på tiltak. Nytt bygg må 

forholde seg til støyretningslinjene, som er inntatt i planbestemmelsene.  

Påberopet erstatningsansvar/kompensasjon, ved vedtak om reguleringsplan, utløses bare ved 

diverse former for rådighetsinnskrenkninger på den aktuelle eiendommen. Rådmannen kan ikke 

se at denne eiendommen har fått noen rådighetsinnskrenkninger. 

 

Til klager 4: Nesten likelydende klage som nr. 3 og rådmannen viser til kommentarene for nr. 

3. Denne gjenboeren viser til at de bor i et gammelt hus som er følsomt for vibrasjoner, og er 

engstelig for byggeperioden for det nye bygget. Huset ligger på motsatt side av Hønengata og 

eksponeres antakelig i dag for både støy, støv og rystelser fra trafikken. Med tanke på 

byggeperioden for det nye bygget, så henviser rådmannen til byggetekniske forskrifter som 

uansett skal ivareta omgivelsene også i en byggeperiode.  
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Til klager 5: Avsnitt 1. i klagen) Kravet om at klagen gis oppsettende virkning er 

imøtekommet.  

2. 1) Vedtak og begrunnelse.  

I pbl § 1-9 første ledd, heter det at forvaltningsloven gjelder med de særlige bestemmelser som 

er gitt i plan- og bygningsloven. Begrunnelsen for vedtaket om regulering dokumenteres 

skriftlig i saksframlegget, som framlegges samtidig med forslag til vedtak ved politisk 

behandling. Dette er en vanlig framgangsmåte i reguleringssaker. Et reguleringsvedtak der 

begrunnelsen ønskes i vedtaksform vil, som regel, måtte bli uhensiktsmessig langt.   

Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger og begrunnelser for denne reguleringen slik 

de framgår av saksframlegg til 2. gangsbehandling. 

2. 2) Saksbehandlingen er ikke i samsvar med forvaltningens lovfestede krav. 

Ved oppstart av arbeidet med reguleringsplan er det krav om varsling av berørte offentlige 

organer og andre interesserte. Det er også et krav om at planspørsmålet først skal tas opp med, 

og legges fram for planmyndigheten i møte dersom andre enn kommunen skal utarbeide 

planforslaget. I denne planprosessen var det en politisk planoppstart der informasjon om 

planlagt innhold og avgrensing av reguleringsplanen.  

Det foreligger ingen dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Det er utarbeidet en 

detaljregulering innenfor rammene av bestemmelsene i gjeldende arealdel av kommuneplan. I 

samfunnsdelen har kommunestyret vedtatt å planlegge for at 70 % av befolkningsveksten skal 

skje i Hønefoss-området. Rådmannen mener at reguleringsvedtaket følger opp målsettingen i 

kommuneplanens samfunnsdel.  

2. 3) Manglende dokumentasjon/utredning 

Regulering nr. 401 faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning (KU). Temaer som 

det er gjort rede for i løpet av planprosessen er, etter rådmannens mening, tilstrekkelige for at 

kommunestyret skulle kunne fatte vedtak i reguleringssaken. 

3  Annet  

Klager mener at en gesimshøyde i dette området på kote +93 vil kunne medføre et bygg på 14 

m og dette vil kunne gi 5 etasjer. 

Maks byggehøyde er kote +93. Gjennomsnittshøyde på terreng er kote +79. Dette gir 14 m 

høyde som fordeles på 4 etasjer og delvis nedgravd parkeringskjeller.  

4  Avslutning  

Planprosess har vært uforsvarlig og utilstrekkelig. Virkninger er ikke tilstrekkelig utredet.  

Formålet ved varslig og høring er bl.a. å få innspill om forhold som kan ha innvirkning på 

planen og løsninger i området. Det er avholdt egne møter med naboer for gjensidig informasjon 

i løpet av planprosessen. I løpet av planprosessen er temaer utredet og fastlagt i 

reguleringsplanen. For planmyndigheten, i dette tilfelle kommunestyret, skal saken opplyses så 

godt som mulig før vedtak. Etter rådmannens mening har planprosessen avklaret de temaer 

som er vanlige ved delatjregulering av et boligprosjekt, slik at kommunestyret kunne fatte 

gyldig vedtak i reguleringssaken. 

 

Til klager 6: 

Overordnet plan for dette området er gjeldende arealdel i kommuneplanen med 

kommuneplanbestemmelsene. Denne er til revidering, men vedtatt arealdel gjelder inntil ny blir 

endelig vedtatt. I tilleg gjelder ny vedtatt samfunnsdel av kommuneplanen. 

 

 

Det foreligger ingen dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Det er utarbeidet en 

detaljregulering innenfor rammene av bestemmelsene i kommuneplanen og vedtatte 

målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel.  
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En detaljregulering kan ikke danne presedens for andre regulereinger med mindre dette 

presiseres i vedtak eller bestemmelser. Det foreligger ikke noe vedtak eller bestemmelser i 

denne planen som binder opp andre reguleringer.  

 

Det er ikke krav til dokumentasjon på valg av detaljnivå i en planprosess. Det er en faglig og 

politisk vurdering som legges til grunn, og i dette tilfelle ble det valgt en detaljregulering.  

 

Denne detaljreguleringen er ikke underlagt forskrift om konsekvensutredning (KU).  

Formålet ved varslig og høring er bl.a. å få innspill om forhold som kan ha innvirkning på 

planen og løsninger i området. I løpet av planprosessen er temaer utredet og fastlagt i 

reguleringsplanen. For planmyndigheten, i dette tilfelle kommunestyret, skal saken opplyses så 

godt som mulig før vedtak. Etter rådmannens mening har planprosessen avklaret de temaer 

som er vanlige ved delatjregulering av et boligprosjekt, slik at kommunestyret skulle kunne 

fatte vedtak i reguleringssaken. 

 

Når det gjelder påstander om erstatningsansvar ved vedtak om reguleringsplan, så utløses dette 

ved diverse former for rådighetsinnskrenkninger. Vedr. erstatningsansvar så heter det i pbl’s § 

15-3 medfører reguleringsplan «av andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som 

byggetomt, og den heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen 

betale erstatning etter skjønn» Rådmannen kan ikke se at dette er tilfelle i denne saken. 

Kommunen kan også komme opp i saker om ekspropriasjon der kommunen reguelrer privat 

eiendom til fordel for samfunnstjenelige formål i strid med grunneiers ønsker. Rådmannen kan 

heller ikke se at dette er tilfelle. 

Kravet om at klagen gis oppsettende virkning er imøtekommet. 

 

Til klager 7:  

Regulering nr. 401 faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning (KU). Saken er 

opplyst så godt som mulig før vedtak i kommunestyret.  

Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger og begrunnelser slik de framgår av saken 

 

Opplysning om høyder på bygg i nærliggende reguleringsplaner 

I regulering nr. 401 Hønengt 40-44 vil bygget kunne bli ca 13,5 m høyt, 4 etasjer, øverste 

etasje trappet ned mot naboene. Nedenfor sammenstilles høyder for reguleringer i nærheten 

langs Hønengata. 

 

I vedtatte nyere reguleringsplaner langs samme side av Hønengata er tillatte etasjehøyder som 

følger: 

Regulering nr. 358 Hønengata 18-20: tillatt gesimshøyder er 11.0 m og tillatt mønehøyde er 

15,0 meter over gjennomsmittlig terrengnivå. Mindre tekniske takoppbygg kan tillates høyere. 

Området er ikke bygd ut til maks høyder i dag. Området inngår i plan 431 Områderegulering 

Hønefoss og er dermed under ny planvurdering. 

Regulering nr. 394 Hønengata 26: Tillatt bygningshøyde er til kote +91,5, med flatt tak. 

Høyden på terreng er ca kote 76-77 Det vil si at bygget kan bli ca. 14,5 m høyt. 

Ventilasjonsrom mm kan ha større høyde. Dette betyr i praksis en bebyggelse på 4 etasjer med 

delvis nedgravd parkeringskjeller. Området inngår i plan 431 Områderegulering Hønefoss og er 

dermed under ny planvurdering.   

Boligblokka i Parkgata 13 er omtrent like høy som vedtatt høyde for Hønengata 26. 

 

På østsiden av Hønengata er det to reguleringer i gang i nærheten: 
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Nr 410 Detaljregulering Hønengata terrasse: Forslag om 2 boligblokker i 2 – 5 etasjer som 

trappes opp bakover mot jerbanen. Her justerte strategi- og planutvalget høyden, ved 

1.gangsbehandlingen, til at det skal bygges med max. 3 etg.  

Nr. 271 Områderegulering for Øvre Hønegata øst er i sin sluttfase, innsigelse fra Statens 

vegvesen gjenstår. Her legges det opp til bygg fra 2 etg. og opp til 7 etg. som vil gi max 24 m 

høyde.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Klagene er vurdert i forhold til § 28 i forvaltningsloven og 

kommunen har kommet til at vilkårene for realitetsbehandling er til stede.  

Klage på reguleringsvedtak forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA), 

formannskapet (FS) og kommunestyret (KS). Dersom HMA og FS finner grunn til å ta klagen 

til følge, legges saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket.  

Dersom KS ikke tar klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannen er klageinstans etter delegeringsfullmakt fra departementet. 

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 

ledd. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

1. Klagene på vedtak av «Detaljregulering for nr.401 Hønengaten 40-44 boligprosjekt» 

tas til følge. 

 

Dersom kommunen velger å ta klagene til følge, vil dette kunne medføre at planen blir 

opphevet. For endring og oppheving av en reguleringsplan gjelder, i hovedregel, samme 

bestemmelser som for utarbeiding av ny reguleringsplan, jf. § 12-14. Konsekvensene kan da bli 

at forslagsstiller må utarbeide en ny reguleringsplan for dette området. 

 

Rådmannens vurdering 

Enkelthetene i klagen er gjennomgått i avsnittet «Rådmannen tolker klagen til å inneholde 

følgende momenter» og kommentert i avsnittet «Rådmannens kommentarer». Klagene er også 

forelagt forslagsstiller og dennes kommentarer er oppsummert under avsnittet «Uttalelse fra 

forslagsstiller Lafton eiendom AS ved sivilingeniør Bjørn Leifsen AS».  

 

Klagene tar ikke opp viktige momenter som ikke allerede er kommet frem ved merknad til 

varsel om oppstart og ved offentlig høring av planforslaget. Det er viktig å merke seg at 

regionale myndigheter ikke har hatt innsigelse til denne planen. Rådmannen opprettholder 

derfor sine vurderinger og begrunnelser slik de framgår av saksframlegget ved 2. 

gangsbehandling. 

 

Basert på det overstående anbefaler rådmannen at klagene ikke tas til følge. Dersom klagene 

ender med at klager får medhold, vil det være uheldig å gjennomføre tiltak i planområdet før 

klagene er endelig avgjort. Dette begrunnes i at beslutning av iverksetting vil kunne medføre 

uopprettelig skade eller tap i tilfelle Fylkesmannen ikke finner det riktig å opprettholde 

kommunestyrets vedtak. Dette er en prosessledende beslutning og kan ikke påklages. 

Rådmannen anbefaler derfor at klagen gis utsettende virkning. Bygningsmyndigheter og 

tiltakshaver er underrettet om dette. 
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I saksutredning til 2. gangsbehandling hadde rådmannen, i tillegg anbefalt vedtak, utformet to 

alternative forslag til vedtak i tillegg til innstillingen. Behandlingen i kommunestyret, 05.04. 

2018 i sak 25/18, ble derfor et planfaglig politisk valg der nr. 401 Detaljregulering av 

Hønengata 40-44 boligprosjekt ble vedtatt. Ut fra overstående mener rådmannen at hele 

behandlingen av denne plansaken har vært forsvarlig saksbehandling og anbefaler at denne 

avgjørelsen blir stående etter klagebehandlingen. 

 

Saken skal opplyses så godt som mulig. Rådmannen mener at opplysningsplikten er oppfylt. 

Tilpasning til omkringliggende bebyggelse vurderes som tilstrekkelig ivaretatt. 

Rådmannen mener at både foreslått høyde og volum er innenfor kommunens vedtatte 

målsettinger om fortetting og øket boligvekst i Hønefoss by. 

 

Den samla vurderingen i saksframlegget ved 2.gangsbehandling opprettholdes og rådmannen 

anbefaler at klagene ikke tas til følge. 
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Vedlegg 

1.  Saksframlegg til 2.gangsbehandling av planforslaget, 16.02.18 

2. Oversiktskart, planområdet 

3. Planbeskrivelse nr. 401 Detaljregulering Hønengata 40-44 boligprosjekt 

4. Reguleringsbestemmelser til nr. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 

5. Plankart nr. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 

6.  Klage fra Cicilie Myrvang, datert 18.04. 2018 

7.  Revidert klage fra Nordsia Vel v/Jens E. Fjeld, datert i e-post 26.04. 2018 

8.  Klage fra Alida van Rooijen, datert 19.04. 2018 

9.   Klage fra Jamileh Masaeli, Carlos J. Rojas Mendoza og Yvonne Myhre, dat. 19.04.18 

10. Klage fra advokatfirmaet Buttingsrud DA som representerer Daniel Alexander Holm, 

Marte Ågesen Trondsen, Trinelise og Helge Østvang, datert 03.05. 2018 

11. Klage fra Espen Odderbø med to vedlegg, datert 04.05. 2018. 

12. Klage fra Tone Dalen, datert 04.05. 2018. 

13. Uttalelse fra motpart, forslagsstiller Lafton eiendom AS ved sivilingeniør Bjørn Leifsen 

AS, oversendt pr. e-post 13.06. 2018.  

14. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, HMA 05.03.18, sak 12/18 

15. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, Formannskapet 20.03.18, sak 

8/18.  

16. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, Kommunestyret 05.04.18, sak 

25/18  

17. Brev fra Bygningsmyndigheten i Ringerike kommune datert 27.07. 2018 med 

opplysning om at det foreligger nabomerknader og at byggesøknaden avventes 

inntil klagen er behandlet. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09. 2018 

 

 

 Tore Isaksen  

  rådmann 

 

 

ansvarlig hos rådmannen: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Arkivsaksnr.: 18/10-22   Arkiv: GNR 50/2  

 

Klage - Vedtak om bruksendring - Lager A og lager B Gnr/bnr 50/2 - 

Follumveien 100 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring, til kommunens 

vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18, datert 30.01.2018, til klage mottatt 31.07.2018, 

til ansvarlig søkers kommentar til klage, datert 23.08.2018 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner etter forvaltningsloven § 31, første ledd bokstav b å ta klage fra 

Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else Breines under behandling. 

 

2. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else 

Breines tilsier at vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18 bør endres. 

 

3. Ringerike kommunes vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18 opprettholdes.  

 

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

5. Myndighet til videre oppfølging av saken, herunder eventuell ileggelse av sanksjoner 

delegeres til rådmannen. 

 

Utskrift sendes: 

Kryptovault Hønefoss AS, c/o Kryptovault AS, 4021 STAVANGER 

Norconsult AS, Postboks 258, 3502 HØNEFOSS 

Trond Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 

Eirin Brudvik, Hofsfossveien 54 B, 3517 HØNEFOSS 

Else Breines, Hofsfossveien 76, 3517 HØNEFOSS 

Ove Morten Boberg, Vårveien 3, 3517 HØNEFOSS 

Lise H. Eriksen, Våveien 3, 3517 HØNEFOSS 
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Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at klage fra naboer ikke tas til følge. Saken blir deretter å sende til 

Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Kommunen har konstatert og tiltakshaver har erkjent at målte støynivå ved boligbebyggelse er 

over akseptable nivåer. Saken om støyforhold vil bli fulgt opp videre av kommunens 

miljørettede helsevern etter folkehelselovgivningen, samt at det vil bli sett hen til dette i 

forbindelse med behandling av søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok i desember 2017 henvendelse fra Follum Eiendom med forespørsel 

om møte for å orientere om interesse for å ta i bruk bygningene Lager Syd og Lager Nord på 

Follum til datasenter. I møte med Follum Eiendom, Ringerike Utvikling og 

Byggesaksavdelingen 12.12.2017, ble kommunen orientert om at bygget ikke endres, men at 

det kunne bli aktuelt med for eksempel utskifting av fasadeplater blant annet for å få 

gjennomlufting. Støy ble tatt opp som tema, og det ble orientert om at støy ikke skulle være 

merkbart fra utsiden av bygget. Kommunen orienterte om at endret bruk av bygningene krever 

bruksendring og byggesaksavdelingen mottok søknad om bruksendring for Lager Syd og 

Lager Vest 29.12.2017. I orientering til søknaden beskrives aktuell situasjon med utleie til drift 

av utstyr for dataprosessering. Branntekniske og støytekniske forhold er beskrevet i orientering 

til søknaden. Når det gjelder støytekniske forhold, er det beskrevet at støy fra bygningene skal 

tilfredsstille kravene i TEK10 med veiledning, og det er vist til at klasse C i NS 8175:2012 

anses som preakseptert løsning for å tilfredsstille forkriften. 30.01.2018 ble det gitt tillatelse til 

bruksendring i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18. 

 

25.06.2018 mottok saksbehandler i saken telefonhenvendelse om støy fra nabo Trond Gulestø. 

Nabo fikk oversendt kopi av vedtak om bruksendring og ble henvist til miljørettet helsevern 

som instans for støyproblematikk. 

 

27.06.2018 mottok byggesaksavdelingen e-post fra ansvarlig søker Norconsult som opplyste at 

de var gjort oppmerksom på at det var igangsatt drift av dataanlegg i Lager Vest uten at det 

var sendt søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Det ble videre informert om at 

det var registrert utfordringer knyttet til støy fra anlegget. Det ble også informert om at 

leietaker som drifter anlegget har ansvar for ombygging, drift av anlegget og pågående tiltak 

for støyreduksjon. Det ble videre bedt om møte med kommunen. 

 

06.07.2018 ble det arrangert møte hvor byggesaksavdelingen, Kryptovault AS, StavKon AS, 

Follum Eiendom AS og Norconsult deltok. I møtet orienterte Kryptovault om at støyforhold 

var blitt mer utfordrende enn antatt. Det ble blant annet informert om at det kom reaksjoner på 

støy i april og gjort rede for at det var igangsatt arbeid med støydempende tiltak som var 

planlagt å være ferdig tidligst 2. uken i august. I møtet ba kommunen Norconsult som ansvarlig 

søker om skriftlig orientering med beskrivelse og fremdrift for utførelse av bygningsmessige 

tiltak mot støy i Lager Vest og antatt tidspunkt for søknad om midlertidig brukstillatelse for 

Lager Vest.  

 

12.07.2018 mottok byggesaksavdelingen brev og dokumentasjon fra Norconsult om 

støytekniske forhold etter møte 06.07.2018. Det ble angitt at søknad om ferdigattest 
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/midlertidig brukstillatelse for arbeider i Lager Vest ville bli innsendt i løpet av uke 35, det vil si 

i slutten av august. 

 

16.07.2018 ba naboer i e-post om møte med kommunen. I e-post fra naboer ble det bemerket 

at Kryptovault vil forholde seg til støygrenser som gjelder industri og til helsevernenheten i 

Bergens pålegg til Kryptovault Dale hvor det ble satt krav om at støy ikke skulle overstige 35 

dB på natt. 

 

17.07.2018 mottok kommunen brev om bekymring over støy fra beboere i Vårveien 3. 

 

25.07.2018 ble det avholdt møte hvor naboer ved Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else 

Breines var representert, kommunen møtte med representanter fra byggesaksavdelingen og 

kommuneoverlege. Naboer viste i møtet en presentasjon om saken og orienterte blant annet 

om at støy var merkbart høyere fra 23-tiden om kvelden. 

 

26.07.2018 ga kommunen tilbakemelding til brev fra Norconsult mottatt 12.07.2018. I brevet 

påpekte kommunen blant annet at det er usikkerhet rundt hvilke støykrav som gjelder for 

tiltaket. Det ble også gitt tilbakemelding om at det ikke var tatt stilling til eventuelle reaksjoner 

som følge av at anlegget var tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest og at 

det kunne bli aktuelt å vurdere tvangsmulkt sammen med pålegg. 

 

31.07.2018 mottok byggesaksavdelingen felles klage på vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 

17/18 fra naboene Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else Breines. Klagen ble oversendt 

ansvarlig søker Norconsult, samt med kopi til Kryptovault Hønefoss AS, i brev 07.08.2018 fra 

kommunen med frist for eventuell skriftlig kommentar 23.08.2018. Norconsult ga i brev 

23.08.2018 tilbakemelding til klage hvor de viser til at fagfeltet prosjektering for lydforhold og 

vibrasjoner ikke er belagt med ansvar og til tiltakshavers ansvar for at dette gjøres. I 

tilbakemeldingen er det også orientert om at leietaker og tiltakshaver ble varslet om at 

fagområdet må ansvarsbelegges i e-post 30.01.2018. 

 

19.09.2018 mottok kommunen søknad om midlertidig brukstillatelse for Lager Vest. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er innsendt klage på kommunens vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18 om 

bruksendring av lagerbygg på Follum til generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for 

midlertidige, ikke-fastmonterte anlegg. Tiltakene er i vedlegg til søknaden beskrevet som 

containere eller rack med dataservere med tilhørende energiforsyning, datafiber-tilkobling og 

ventilasjon.  

 

Klage:  

Byggesaksavdelingen mottok 31.07.2018 klage på vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 

17/18. Ut fra klagens innhold forstås det at det ønskes at vedtaket oppheves. Klagen begrunnes 

i hovedsak med følgende momenter: 

1. Det er godkjent bruksendring av lagerlokaler, men lokalene er tatt i bruk til annet 

formål 

2. Bruksendringen påvirker naboene med kontinuerlig støy 

3. Saken var ikke tilstrekkelig belyst før vedtaket ble fattet. 
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I klagen vises det for øvrig til klage datert 05.07.2018. Rådmannen kan ikke se at dokumentet, 

som er vedlagt klage mottatt 31.07.2018, er registrert i kommunens saksbehandlingssystem. 

 

Orientering om klage med kopi av klagen ble oversendt ansvarlig søker med kopi til 

tiltakshaver i kommunens brev datert 07.08.2018 med frist 23.08.2018 for eventuelle 

kommentarer.  

 

Merknad til klage: 

Tiltakshaver har 23.08.2018 i kommentar til klage vist til at søknad om bruksendring omfatter 

søknad om bruksendring til generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for midlertidige, 

ikke-fastmonterte anlegg. Videre vises det til vedlegg F2 til søknaden hvor tiltakets art er 

beskrevet. Når det gjelder støy, vises det til at fagfeltet prosjektering for lydforhold og 

vibrasjoner ikke er belagt med ansvar og at det er tiltakshavers ansvar å påse at dette gjøres. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Lagerbygningene, Lager Syd og Lager Nord, ligger på eiendommen gnr/bnr 50/2 som omfattes 

av reguleringsplan nr. 343 "Follum", vedtatt 31.03.2011. Området lagerbyggene befinner seg i 

er i arealplankartet merket som område "I2" og er avsatt til industriformål. I 

reguleringsplabestemmelsene § 2 nr. 2.1 angis det at industriområdene I1 og I2 "består av 

industribebyggelse og tilhørende kontorbebyggelse, det meste av gammel dato, men også noe 

nyere bebyggelse. Innen området kan det oppføres ny bebyggelse, eventuelt som erstatning for 

eksisterende. Maksimal utnyttelse, %-BRA og byggehøyder tilpasses eksisterende bebyggelse, 

og fastsettes endelig i forbindelse med behandling av rammesøknad/igangsettingssøknad". 

 

Området grenser mot uregulert boligområde som i kommuneplanens arealdel er merket som 

nåværende boligområde. 

 

Juridiske forhold  

Etter forvaltningsloven § 29, første ledd, er klagefristen 3 uker fra tidspunkt om underretning 

om vedtak er kommet frem til parten. Det fremgår av andre ledd at klagefrist for den som ikke 

har mottatt vedtaket, løper fra tidspunktet parten har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap 

til vedtaket. Klage som er kommet inn etter klagefristen kan likevel tas under behandling 

dersom parten ikke kan lastes for å ha oversittet klagefristen eller drøyd med klagen eller det 

av særlige grunner er rimelig at klagen prøves jf forvaltningsloven § 31, første ledd bokstav a 

og b. Endelig fremgår det av forvaltningsloven § 31, tredje ledd at klagen ikke kan tas under 

behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet. 

 

Det er ikke søkt om dispensasjoner fra reguleringsplan eller tekniske krav. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er tidligere behandlet i delegert vedtak nr. 17/18 hvor det er gitt tillatelse til 

bruksendring av lagerbygg til generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for midlertidige, 

ikke fastmonterte anlegg. Tiltakene er i vedlegg til søknaden beskrevet som containere eller 

rack med dataservere med tilhørende energiforsyning, datafiber-tilkobling og ventilasjon. 

 

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 

vedtaket er påklaget og endres til gunst for parten. 
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Saken vurderes ellers ikke å ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Saksbehandlingsgebyr er betalt i forbindelse med delegert vedtak nr. 17/18 og kommer som 

inntekt for kommunen etter selvkostprinsippet. Dersom vedtaket omgjøres og søknad om 

bruksendring avslås, tas det etter gebyrregulativet gebyr tilsvarende 75% av normalt gebyr, i 

saker etter pbl § 20-1/20-3, likevel minstegebyr kr 20 000,-. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Det er ikke gjennomført informasjon eller høring i forbindelse med saken. Miljørettet helsevern 

og kommuneoverlegen har også mottatt klage om støy i forbindelse med virksomheten og 

følger opp sak om støy etter folkehelselovgivningen. 

 

Alternative løsninger 

  

Alternativ 1: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken vurderes ikke å være av prinsipiell karakter. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagefrist: 

Klagen er mottatt 31.07.2018. Klagefrist for vedtaket i delegasjonssak 17/18 var i 

utgangspunktet i februar 2018. Naboer har ikke fått underretning om vedtaket, og klagefrist 

løper derfor fra det tidspunktet naboene fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om vedtaket. 

Rådmannen er underveis i saken gjort kjent med at naboene merket støyplager allerede fra 

mars 2018. Det vurderes at naboene fra støy ble kjent, hadde et incentiv til å undersøke saken 

og til å gjøre seg kjent med at det var truffet vedtak i saken. Naboene tok imidlertid ikke 

kontakt med kommunen før i juni 2018 hvor de fikk oversendt kopi av vedtaket 25.06.2018. 

Klagefrist ville etter dette være 16.07.2018. Det vurderes etter dette som klart at klagefrist i 

forvaltningsloven § 29 er oversittet uavhengig av hvilket tidspunkt som legges til grunn for 

beregning av klagefristen.  

 

Klagen kan etter forvaltningsloven § 31 likevel tas under behandling dersom parten etter første 

ledd bokstav a, ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage. 

Fristoversittelse vil i hovedsak være unnskyldelig dersom det ikke er gitt orientering om 

klagefrist eller det foreligger subjektive forhold som ulykke, alvorlig sykdom eller lignende som 

gjør det urimelig å kreve at klage sendes innen vanlige frister. Det må etter dette vurderes om 

det foreligger særlige grunner til at det er rimelig at klagen likevel blir prøvd jf 

forvaltningsloven § 31, første ledd, bokstav b. Særlige grunner kan knyttes til både private og 

offentlige interesser, og det er hverken i loven eller forarbeidene satt noen terskel til 

interessene. Naboer har i denne saken ikke mottatt nabovarsling for tiltaket og er blitt berørt 

som følge av støy fra anlegget. Det vurderes videre å være viktig for klager å få en ny prøving 

hvor deres synspunkter når det gjelder bruksendringen kan vurderes. Rådmannen vurderer 

dermed at det foreligger særlige grunner til at klagen blir prøvd. 

 



  Sak 67/18 

 

 Side 36 av 85   

 

Klagen: 

Andre formål: 

Klagen begrunnes med at lagerlokaler er tatt i bruk til andre formål, tusenvis av datamaskiner 

som krever kjøling. Rådmannen viser til at det i orientering til søknad om bruksendring og i 

vedlegg F2 fra Follum Eiendom, er omtalt at bruksendringen gjelder fra lagerlokaler til nytt 

bruksformål til dataprosessering. Tiltakshaver har erkjent at bygning, Lager Vest er tatt i bruk 

og at det foregår virksomhet i bygget knyttet til datamining. Rådmannen ser ikke at det er 

uoverenstemmelse mellom bruk som ble tillatt i delegasjonsvedtak nr. 17/18 og den bruken 

som tiltakshaver har erkjent at foregår i bygningene.  

 

Støy: 

Naboene har i klagen videre vist til at bruksendringen påvirker naboene med kontinuerlig støy 

og at støyen ikke er omtalt i vedtaket. Tiltakshaver har erkjent at støy har vært over lovlig nivå 

og har gjennomført tiltak med sikte på støyreduskjon.  

Rådmannen viser til at det i vedtaket vises til vedlegg til søknaden hvor det er redegjort for at 

støytekniske forhold vil bli ivaretatt. I orientering til søknaden er det redegjort for støytekniske 

forhold hvor det fremgår at støyforhold skal tilfredsstille krav i teknisk forkrift og det vises til 

at klasse C i NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger" som preakseptert løsning for å oppfylle 

krav til lydforhold. Det fremgår av plan- og bygningsloven § 21-4, andre punktum at 

kommunen skal legge til grunn tiltakshavers eller ansvarlig foretaks opplysninger om at tiltaket 

oppfyller tekniske krav. I forarbeidene, Ot.prp. nr 45 (2007-2008), uttales det at formålet med 

bestemmelsen er å klargjøre hva som er bygningsmyndighetenes ansvar og hvilket ansvar som 

påhviler tiltakshaver og ansvarlig foretak. Bestemmelsen inneholdt tidligere en adgang for 

kommunen til å vurdere tekniske forhold, men adgangen ble fjernet i forbindelse med endringer 

av plan- og bygningsloven som skulle forenkle byggesaksdelen i forbindelse med lovendring i 

lov 20. juni 2014 nr. 52, som trådte i kraft fra 01.07.2015. Ifølge Prop. 99 L (2013-2014), ble 

endringen gjort for å klargjøre regelverket og for å forsterke hovedregelen om at tiltakshaver 

har ansvar for at tiltaket tilfredsstiller tekniske krav. Det er i Prop. 99 L (2013-2014) videre 

vist til at kommunen uansett har anledning til å vurdere de tekniske kravene ved tilsyn.  

 

Tilstrekkelig belyst: 

Til sist i klagen har naboene vist til at saken ikke var tilstrekkelig belyst før vedtak i saken ble 

truffet, og det vises til manglende nabovarsling som gjør at naboene ikke har hatt mulighet til å 

komme med merknader. Hovedregel om nabovarsling fremgår av plan- og bygningsloven § 21-

3, første ledd hvor naboer skal varsles. Etter andre ledd, første punktum, kan varsel likevel 

unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad berører naboenes interesser. Slik loven er lagt opp 

er det i første omgang opp til tiltakshaver å vurdere om varsel kan unnlates. Det følger av 

andre punktum at kommunen likevel kan kreve varsling dersom vilkårene for unnlatt varsling 

ikke er oppfylt. Ut fra de opplysningene som forelå på søknadtidspunktet om tiltaket, ble det 

ikke funnet grunnlag for å kreve nabovarsling. I vedtaket er det bemerket at saken kan tas opp 

på nytt dersom det kommer merknader fra naboer. 

 

Når det gjelder spørsmålet om saken var tilstrekkelig belyst før vedtak ble fattet, viser 

rådmannen til at tiltakshavers eller ansvarlig søkers opplysninger skal legges til grunn. 

Forvaltningsloven § 17 gir uttrykk for undersøkelsesplikten ved at forvaltningen skal påse at 

saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Når det gjelder byggesaksbehandling er 

undersøkelsesprinsippet likevel modifisert blant annet som følge av reglene i plan- og 

bygningsloven § 21-2 og byggesaksforskriften § 5-1 som angir generelle krav til søknad og 

dokumentasjon, samt reglene om nabovarsling i § 21-3.  
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Ulovlig bruk: 

Det er erkjent at bygningen, Lager Vest, er tatt i bruk uten at det foreligger godkjent 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Det foreligger derfor et ulovlig forhold ved bruken 

av bygningen. Når det foreligger et ulovlig forhold gis det som regel mulighet til retting og 

rådmannen vil følge opp dette forholdet. At bygningen er tatt i bruk uten at det foreligger 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er likevel ikke et moment som virker inn i 

vurderingen av om brukstillatelse skal gis eller ikke. 

 

Samlet vurdering av klage: 

Slik rådmannen ser det går naboenes merknader til tiltaket i hovedsak på støy. Rådmannen har 

forståelse for at støysituasjon oppleves belastende for naboer og at det kan oppleves som en 

tilleggsbelastning at tiltaket ikke er nabovarslet. Rådmannen ser ellers ikke at klagen tilfører 

saken nye opplysninger eller endrer sakens karakter slik at vedtak i delegasjonssak 17/18, sak 

18/10 må omgjøres. Når det gjelder støyforhold viser rådmannen til at miljørettet helsevern 

følger opp sak om støy i forbindelse med virksomheten og har virkemidler etter 

folkehelselovgivningen. Det vurderes som hensiktsmessig at støyproblematikken følges opp av 

helsemyndigetene. Det er 19.09.2018 innsendt søknad om midlertidig brukstillatelse for Lager 

Vest. Bygningsmyndighetene skal ta stilling til søknad om midlertidig brukstillatelse innen tre 

uker. I søknad om midlertidig brukstillatelse angis dato for søknad om ferdigattest 01.11.2018. 

Når det gis midlertidig brukstillatelse skal det settes en bindende frist for ferdigstillelse, 

oversitting av fristen er grunnlag for å gi pålegg om ferdigstillelse som kan følges opp med 

sanksjoner etter plan- og bygningsloven kapittel 32. 

 

Rådmannen anbefaler etter dette hovedutvalget om å ikke ta klagen til følge. 
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 Ringerike kommune, 20.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Arkivsaksnr.: 17/4327-10   Arkiv: 243 D10  

 

Høring - søknad om å ta ut vann fra Store Røstjern for snøproduksjon 

på Ringkollen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

HMA ønsker at det gis følgende høringsuttalelse: 

 

Ut fra vår kunnskap om Røstjern, kan ikke vi se at et uttak av inntil 20 000 m3 (inntil 0,2 

meter) vann for snøproduksjon, vil ha vesentlige negative konsekvenser for vannet. 

Strandsonen vil bli påvirket ved tapping, men det vil bli i et veldig begrenset omfang. 

 

Det forutsettes at at innløpsbekk ikke vil bli tørrlagt, eller få et for lavt vannspeil ved uttak av 

vann. Dette er med tanke på overlevelse av evt. fiskeyngel i bekken. 

Røstjern har tidligere vært en reservevannskilde. Om det skulle bli nødvendig, mener vi at bruk 

av Røstjern til vannkilde må prioriteres foran uttak av vann til snøproduksjon. 

 

Ringerike kommune ønsker å være med på en evt. befaring av området, dersom det blir 

arrangert. 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmannen mottok den 19.04.2018, høringsbrev fra NVE vedr. søknad fra Foreningen ski-

idrettens fremme, der det ble søkt om tillatelse til uttak av vann for snøproduksjon fra Store 

Røstjern vest for Ringkollen. Høringsfrist var 01.06.2018. På grunn av ferieavvikling, 

skrivefrister i forhold til møtedatoer i HMA og frist for høringsuttalelse er det sendt en en 

administrativ uttalelse, der rådmannen gikk inn for å gi tillatelse til uttak av inntil 20 000m3 

vann. I høringsuttalelsen ble det presisert at Ringerike kommune at den administrative 

uttalelsen forutsetter politisk godkjenning, og at denne vil bli ettersendt.  

 

Omfang av uttak av vann er relativt beskjedent, og rådmannen kan ikke se at det skulle bli 

vesentlige belastninger på miljø eller naturmangfold om det tas ut inntil 20 000m3 vann for å 

produsere snø på Ringkollen. Det vil være et godt bidrag til å sikre snøforhold på et populært 

utfartssted for Ringerikes befolkning. Rådmannen anbefaler derfor HMA å stille seg positive til 

høringsbrevet fra NVE. Da det er flere eiere som sokner til Røstjern, er det viktig at alle 
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rettigheter de ulike eierne måtte ha i vannet, blir kartlagt før en et evt vannuttak til 

snøproduksjon. 

 

 

Juridiske forhold  

Søknad om regulering behandles av NVE etter reglene i kap. 3 i Vannressursloven. 

 

Økonomiske forhold 

Så langt rådmannen forstår, er det ikke tenkt at kommunen får økonomiske forpliktelser ved en 

tillatelse til uttak av vann for snøproduksjon på Ringkollen.  

 
Alternative løsninger 

Dersom HMA ikke ønsker uttak av vann i Store Røstjern kan et alternativt vedtak kan lyde 

slik: «Ringerike kommune går ikke inn for et uttak av vann for snøproduksjon fra Store 

Røstjern. Foreningen ski-idrettens fremme bør derfor ikke få tillatelse til uttak av vann for 

snøproduksjon». 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser et snøproduksjonsanlegg til å være et positivt bidrag for å sikre snø på en 

svært populær utfartssted som Ringkollen er vinterstid. De senere årene har det vært svært 

variable snømengder i Marka, og ved å kunne ha egen snø som sikrer snøføre på 

treningsrunden og skianlegget, vil dette ha store rekreasjonsmessige og helsemessige verdier 

for lokalbefolkningen. 

 

Et uttak på inntil 20 000m3 vann fra Store Røstjern, vil kunne gi en vannstandsendring på inntil 

ca 20 cm. Det vil gi noe endringer i strandsonen. Forutsatt at ikke bekkeløp blir tørrlagt, vil det 

neppe ha ytterligere konsekvenser. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Høringsbrev med orienteringsdokument fra NVE 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 18/2766-8   Arkiv: GNR 255/55  

 

Søknad om bruksendring Gnr/bnr 255/55 - Hagabru 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring fra fritidsbolig til 

helåsbolig for gnr/bnr 255/55, behandling i hovedutvalget sak 57/18, klage fra Jan Morten og 

Marit Helene Hagen og til rådmannens saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det har fremkommet vesentlig nye opplysninger, og 

opprettholder avslaget i hovedutvalgets sak 57/18. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

  

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 13.08.2018 sak 57/18. Det ble 

her gitt avslag på søknad om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig for gnr/bnr 255/55 

Haga Bru. Tiltakshaverne har klaget på kommunens vedtak. Rådmannen anbefaler at klagen 

ikke tas til følge, og at saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok søknad om bruksendring til helårsbolig 17. juli 2018. Saken ble 

lagt fram for politisk behandling, og behandlet på møte i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 13. august 2018. Hovedutvalget avslo søknaden om bruksendring, da de anså 

at hensynene bak forbudet i kommuneplanbestemmelsene § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt, og at 

fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 

Beskrivelse av saken 

For beskrivelse av saken viser rådmannen til saksframlegg med arkivsaksnummer 18/2766-3. 

Nedenfor redegjør rådmannen særskilt for klagen. 

 

Klagen er sendt inn av advokat Camilla S. Walløe i Advokatfirmaet Bentzen AS, på vegne av 

Jan Morten og Marit Helene Hagen. 

 

I klagen skrives det at eiendommen ble kjøpt med det utgangspunkt at Hagens barnebarn skal 

bo der fram til han overtar Hagen sin bolig. Søknaden om bruksendring ble sendt inn fordi det 
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ikke tillates etablering av minirenseanlegg på hytter i Ringerike kommune, og klager ønsker en 

utslippsløsning som ikke er avhengig av broen over jernbanen.  

 

Klager mener at vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt. I klagen pekes det på at selv 

om et privat avløpsanlegg ikke vil være like tilfredsstillende som tilknytning til offentlig 

kloakkanlegg, vil det ikke innebære en vesentlig tilsidesettelse av lovens formålsbestemmelse å 

innvilge dispensasjonen. Klager mener at å innnvilge dispensasjon vil kunne sikre en 

bærekraftig utvikling, fordi man får en tryggere avløpshåndtering enn dagens situasjon. I dag 

tømmes utedoer til eksisterende hytter rett ut i skogen. 

 

Videre skriver klager at bruksendringen ikke vil medføre noen økt belastning i LNF-områder, 

da bruksendringen ikke vil innebære noen endring i bygningene eller de faktiske forhold. 

Derfor vil ikke bruksendringen føre til økt belastning på trafikksituasjonen i området.  

 

I klagen viser klager også til hensynet til likebehandling. Det vises til at det ble gitt 

dispensasjon for bruksendring til helårsbolig for gnr/bnr 255/91 i 1986. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område hvor det ikke er utarbeidet reguleringsplan. I kommuneplanen 

er området avsatt til LNF-område. Kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fastsetter forbud mot 

tiltak som ikke er ledd i stedbunden næring.  

Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon fra forbudet mot tiltak på 

nærmere vilkår. 

 

Juridiske forhold  

Det følger av forvaltningsloven § 28 at et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken. Avslaget på søknaden om bruksendring er et enkeltvedtak, og 

Jan Morten og Marit Helene Hagen er tiltakshaver, og dermed part i saken.  

 

Etter forvaltningsloven § 29 er klagefristen «3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket 

er kommet frem til vedkommende part». Klagen er fremmet innen denne tidsfristen, og 

vilkårene for å behandle klagen er til stede. 

 

Klageorganet er Fylkesmannen i Buskreud, og dersom Ringerike kommune opprettholder sitt 

avslag, sendes klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er behandlet politisk i HMA 13. august 2018 som sak 57/18, arkivsaksnummer 18/2766-

4. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et påklaget vedtak gjøres om til gunst for en part er hovedregelen at han har rett på 

«dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket».  

 

Hagen har engasjert advokat for å få hjelp til å utforme klagen. Dersom vedtaket blir omgjort 

til gunst for Hagen, kan det komme krav om at kommunen må dekke disse kostnadene. 
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Ut over dette kan ikke rådmannen se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser 

for kommunen. Det tas saksbehandlingsgebyr for vedtaket i sak 57/18, gebyrene kommer som 

inntekt til kommunen. Det tas ikke gebyr for behandling av saken. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Før behandling av søknaden om bruksendring vurderte rådmannen dispensajsonsspørsmålet til 

å være av lokal karakter. Det ble derfor ikke innhentet uttalelser. Rådmannen kan ikke se at 

dette har endret seg som følge av klagen, og ser ikke behov for å innhente uttalelser for 

behandling av klagesaken. 

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring fra fritidsbolig til 

helåsbolig for gnr/bnr 255/55, behandling i hovedutvalget sak 57/18, klage fra Jan Morten og 

Marit Helene Hagen og til rådmannens saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

1. Etter en samlet vurdering finner hovedutvalget at klagen bør tas til følge. Vedtak av 

13.08.2018 omgjøres, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd. 

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 og delegerer viderebehandling av søknaden om bruksendring til rådmannen. 

3. Vedtaket kan påklages. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Etter rådmannens vurdering berører saken spørsmål av prinsipiell karakter, da saken vil danne 

grunnlag for kommunens behandling av fremtidige søknader om bruksendring i LNF-områder. 

Saken vil først og fremst ha presendensvirkning i aktuelle område, men vil også være relevant 

for saker andre steder i kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen kan ikke se at klagen tilfører saken nye opplysninger eller endrer sakens karakter 

på en slik måte at klagen bør tas til følge og vedtaket bør omgjøres. Råmannen viser til 

vurderingen av om det skulle innvilges dispensasjon som ble gjort i saksframlegget til søknad 

om bruksendringen. Saksframlegget er vedlegg til denne saken, og blir derfor ikke klippet inn 

på nytt i dette saksframlegget. Nedenfor vil forhold tatt opp i klagen kommenteres nærmere. 

 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 andre ledd. 

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

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

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

 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning til 

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 andre ledd er oppfylt, følger det av § 

19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å gi 

dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 
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dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende 

hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor 

rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge dispensasjoner. En utstrakt 

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte reguleringsplaner, og dispensasjon bør bare gis 

i særlige tilfeller. 

 

Dagens bruk av eiendommen 

I klagen skriver Hagens advokat blant annet at «en bruksendring i dette tilfellet ikke vil 

medføre endring i de faktiske forhold», at «Hagen kjøpte eiendommen med det utgangspunkt 

at Hagens barnebarn skal bo der frem til han overtar Hagen sin bolig. Hagen og barnebarnet 

planlegger med tiden å bytte bosted» og at «For Hagen er det i seg selv ikke avgjørende hvor 

vidt bygget på bnr. 55 er rubrisert som fritidsbolig, eller bolig, så lende de kan etablere en 

tilfredsstillende avløpsløsning og barnebarnet kan bo i hytta eller boligen.» 

 

Ut fra disse opplysningene kan det virke som at Hagens barnebarn bor på hytta i dag. Dette er 

nye opplysninger for rådmannen, og det er ikke foretatt noen nærmere undersøkelser for å 

klargjøre hvorvidt hytta brukes som helårsbolig i dag. Rådmannen vil følge opp dette videre. 

 

At hytta eventuelt brukes som helårsbolig i dag, er uansett ikke relevant for 

dispensasjonssøknaden. Bruk av hytta som helårsbolig uten godkjent søknad om bruksendring 

vil være et ulovlig forhold, og kan ikke tillegges vekt i dispensasjonsvurderingen. Rådmannen 

mener at lovlig bruk av en eiendom som fritidsbolig er en mindre intensiv bruk av eiendommen 

enn bruk som helårsbolig. En bruksendring vil derfor legge til rette for økt bruk av 

eiendommen.  

 

Avløpsløsningen 

Grunnen til søknaden om bruksendring var et ønske om å etablere minirenseanlegg på 

eiendommen. Haga Bru er i dårlig forfatning. Det er akselrestriksjoner på broa som gjør at 

vanlige septikbiler ikke kan kjøre på broa. Det er ikke ønskelig at det gis tillatelse til utslipp 

som krever tømming med septikbil før broa eventuelt er utredet. Hagen ønsket derfor å 

etablere et minirenseanlegg 

 

Selv om rådmannen ser det som positivt at en bruksendring ville medført at det kan etableres 

minirenseanlegg på eiendommen, kan ikke rådmannen se at dette er tilstrekkelig for å innvilge 

dispensasjon for bruksendring. En bruksendring til helårsbolig vil medføre økt bruk av 

området, som i dag først og fremst har karakter av å være et rolig område med fritidsboliger. 

Rådmannen kan ikke se at en sikrere avløpsløsning oppveier den privatiserende effekten flere 

helårsboliger i området vil medføre. I tillegg vil godkjent bruk til boligformål føre til en økt 

bruk også av avløpsanlegget, sammenlignet med den mer begrensede bruken det normalt er på 

en hytteeiendom. 

 

Likebehandling 

Klager viser til at bruksendring bør tillates ut fra hensynet til likebehandling, da gnr/bnr 255/91 

fikk tillatelse til bruksendring i 1986. Tillatelsen ble her begrunnet i sosialmedisinske grunner. 

 

Rådmannen viser til at saken er svært gammel. Siden 1986 har det kommet ny plan- og 

bygnignslov og vi har fått en kommuneplan som fastsetter forbud mot tiltak i LNF-områder. 

Kommunen har anledning til å vedta nye retningslinjer og legge om praksis gjennom slike 
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planprosesser, og rådmannen ser ikke at saken fra 1986 kan tillegges særlig betydning. 

Hensynet til likebehandling tilsier etter rådmannens vurdering ikke at søknaden må godkjennes. 

 

Reguleringen som LNF-område 

Eiendommen er regulert til LNF-område. I slike områder skal landbruks-, natur- og 

friluftsinteressene være de fremtredende. Tiltak som fører til økt privat bruk av slike områder, 

eller som på andre måter øker den privatiserende effekten, bør som utgangspunkt ikke tillates.  

 

Klager peker på at det allerede er noen boliger i området. Rådmannen viser likevel til at dette 

er et område med hovedsakelig fritidsbebyggelse, og at det ikke bør tillates bruksendring til 

boliger i nye tilfeler, da dette vil bidra til en økt privatisering av LNF-området.  

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet fram nye momenter i klagesaken som tilsier at 

klagen bør tas til følge. Det er to vilkår som må være oppfylt for at det skal kunne innvilges 

dispensasjon. For det første må ikke «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt», for det andre må «fordelene 

ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.», jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

Rådmannen viser til at formålet med byggeforbud i LNF-områder er å fremme og sikre frilufts- 

og naturliv. Å tilrettelegge for flere boliger i et LNF-område vil øke belastningen på frilufts- og 

naturlivsinteressene, og helårsbolig vil bidra til en økt privatisering. Å gi tillatelse til 

bruksendring i dette tilfellet, kan også føre til at flere hytteeiere i kommunen ønsker å søke om 

det samme. Rådmannen mener dermed at hensynene bak reguleringen som LNF-område blir 

vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen innvilges.  

 

Videre kan ikke rådmannen se at fordelene ved å gi dispensasjon er vesentlig større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. Av fordeler ved å innvilge dispensasjonen har klager blant 

annet pekt på at de ønsker å benytte hytta som helårsbolig, at hytta er i god teknisk stand, at 

det vil gi de mulighet til å etablere minirenseanlegg og at det allerede er boliger i området. 

 

Rådmannen viser til sin vurdering i saksframlegget til behandling av bruksendringen i sak 

57/18. Å tillate bruk som helårsbolig vil føre til økt belastning på området. Området bærer i 

dag preg av å være et rolig område med fritidsboliger, og ytterligere boligbruk vil kunne 

forringe dette. Rådmannen mener det bør utvises stor forsiktighet med å tillate nye 

bruksendringer til boligformål i LNF-områder, da dette kan ha presendensvirkninger for mange 

andre saker. Rådmannen kan ikke se at likhetsprinsippet tilsier at søknaden må godkjennes i 

dette tilfellet. 

 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er ikke oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og rådmannen anbefaler at 

klagen ikke tas til følge, men oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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Vedlegg: 

- Saksframlegg, søknad om bruksendring. Journalpost 18/2766-3 

- Søknad om bruksendring (omtalt som bilag 3 i klagen fra Hagen) 

- Søknad om dispensasjon 

- Nabovarsel 

- Kart 

- Kopi av brev 

- Bilder 

- Situasjonskart 

- Oversiktskart 

- Flyfoto 

- Oversiktskart nr. 2 

- Sak fra 1986 – 255/91 

- Sak fra 1991 – 255/81 

- Klage på avslag om dispensasjon/bruksendring 

- Kopi av brev til Fylkesmannen – klage på avslag om dispensasjon 

- Kart vedlagt klage 

- Kopi av brev fra Ringerike kommune 

- Saksprotokoll 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 18/3024-5   Arkiv: GNR 271/283, 

271/312  

 

Gnr/bnr 271/283, 271/312 - Hensmoveien 26 - Bruksendring fra 

kaldtlager til datasenter  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring fra kaldtlager til 

datasenter, mottatt 16.08.2018, til mottatte nabomerknader og og til rådmannens 

saksfremlegg: 

 

1. Søknad om bruksendring fra kaldtlager til datasenter godkjennes i prinsippet. 

 

2. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

 

3. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

SG Arkitektur AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Heen Eiendom AS, c/o Økonomihuset Regnskap AS, Kartverksveien 11, 3511 HØNEFOSS 

Aabye Eiendom AS, Postboks 1071, 3503 HØNEFOSS 

Kran Eiendom AS, Verkstedveien 36B, 3516 HØNEFOSS 

Opperud Eiendom AS, Postboks 3122, 3501 HØNEFOSS 

 

  

Sammendrag 

SG Arkitekur AS, har på vegne av Heen Eiendom AS, søkt om tillatelse til bruksendring av 

kaldtlager til datasenter i bygning plassert på eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 271/283 og 

271/312. Tiltaket vurderes å være i samsvar med gjeldende reguleringplan for området. 

Rådmannen anbefaler at det gis tillatelse til bruksendring. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok i juli 2018 henvendelse fra Heen Eiendom AS og Nettservice 

datadrift med spørsmål om bruksendring for kaldtlager som var tatt i bruk til datasenter. 

25.07.2018 ble det avholdt møte mellom kommunen ved byggesaksavdelingen og parter 

tilknyttet aktuell eiendom, Nettservice Datadrift og Heen Eiendom. Fra kommunen deltok i 

tillegg kommuneoverlege. I møtet ble det orientert om reaksjoner på støy fra virksomheten i 
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lagerbygg. Kommunen orienterte om søknadsplikt for bruksendring når bygning tas i bruk for 

annet enn det som er godkjent. 

 

02.08.2018 mottok kommunen merknad fra advokatfirmaet Bentzen AS på vegne av nabo, 

Kran Eiendom AS. I merknaden beskrives det at støy fra virksomhet til datalasenter medfører 

uholdbar belastning på naboene. Det kommenteres videre at Kran Eiendom AS legger til grunn 

at gjeldende regelverk blir fulgt slik at hensynet til naboene blir ivaretatt. 

 

10.08.2018 mottok kommunen kopi av innsigelse til nabovarsel til søknad om bruksendring fra 

Aabye Eiendom AS. Merknaden går ut på at bruksendring ikke aksepteres av nabo. Det 

kommenteres videre at utførte støymålinger ikke holder mål. 

 

16.08.2018 mottok kommunen søknad om bruksendring for lagerbygg fra kaldtlager til 

datasenter fra ansvarlig søker SG Arkitektur AS. Søknaden er innsendt som rammesøknad og 

det orienteres om at det vil bli søkt om igangsettingstillatelse når konkrete tiltak er klarlagt.  

I følgebrev til søknaden beskrives det at aktuell bygning, kaldtlager egner seg godt til 

datalagring og at det vil gjøres støydempende tiltak. Det vises videre til støyrapport utarbeidet 

av siv.ing. Bjørn Leifsen som sier at tiltaket ikke er i strid med gjeldende regelverk og det vises 

til at reguleringsplan angir formål til industri og lagerformål, samt at det ikke er satt støykrav i 

reguleringsplan. Det vises videre til at støyforhold i slike områder ikke faller inn under 

retningslinjene T-1442, men at arbeidsmiljøloven setter krav til støygrenser ved ulike typer 

arbeid. Videre kommenteres støynivå sammenlignet med arbeidstilsynets krav og at Nettservice 

datadrift vanskelig kan pålegges å gjøre noe med støysituasjonen. Av hensyn til naboene vil det 

likevel gjøres tiltak for støydemping hvor det er planlagt støydemping ved blant annet 

lydisolering av yttervegger og tak, ventilasjonsrister og eventuelle lydsluser. 

Støydempingstiltak er under prosjektering.  

Nabomerknader kommenteres i søknaden hvor det beskrives at det er ønskelig å gjøre tiltak 

slik at gjeldende regelverk blir fulgt. 

 

Tiltakshaver har i forbindelse med saken avholdt møte med naboer 13.08.2018 og 20.08.2018. 

I referat fra informasjonsmøte med naboer 20.08.2018 fremgår det at naboene ikke har 

motforestillinger mot bruksendring til datsenter, men at innvendingene går på støy fra anlegget. 

Tiltakshaver har redegjort for planlagte tiltak for støyreduksjon. 

 

17.09.2018 mottok kommunen tilsvar til nabovarsel fra advokat Harald Heggen Brørby AS på 

vegne av Aabye Eiendom AS, Kran Eiendom AS og Opperud Eiendom AS. Tilsvaret er stilet 

til kommunen med kopi til tiltakshaver og asnsvarlig søker. Ansvarlig søker eller tiltakshaver 

har per 21.09.2018 ikke inngitt merknader til tilsvaret. I tilsvaret kommenteres det at søknad 

om bruksendring skulle vært sendt inn og behandlet før bruksendringen ble gjennomført. Det 

kommenteres at støy varierer ut fra vær og forholdene ellers og utførte støymålinger 

kommenteres.Videre kommenteres det at støy fra virksomheten er skjemmende og har medført 

vesentlig endring i arbeidsmiljøet for omkringliggende naboer. Det kommenteres at støyen vil 

ha økonomiske konsekvenser og det vises til tålegrensevurderingen i grannelova § 2. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 150-05. Reguleringsplanen ble første gang vedtatt 

24.03.1984 og det er senere foretatt endringer, senere mindre endring med endring av 

bestemmelser sist vedtatt 19.12.2013. Reguleringsformålet følger av reguleringplankart hvor 

aktuell eiendom er innenfor område avsatt til industri. I reguleringsplanbestemmelsene § 2.2. 
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nr. 1 angis formålet hvor eiendommene innenfor indstriområdet kan "nyttes til industri- og 

lagerformål. Rådmannen kan tillate forretningsvirksomhet som har tilknytning til den enkelte 

bedrift i området".  

Området er i kommuneplanens arealdel er avsatt til erverv og reguleringsplanen grenser til 

tilstøtende reguleringsplan nr. 53, vedtatt 26.10.1970. 

 

Juridiske forhold  

Det følger av plan- og bygningsloven § 21-4, første ledd, første punktum, at kommunen snarest 

mulig og senest innen frister som fremgår av plan- og bygningsloven § 21-7, skal gi tillatelse 

dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Bestemmelsen 

gir uttrykk for "byggeretten" og skal klargjøre at kommunen har plikt til å gi tillatelse så fremt 

det ikke foreligger avslagsgrunn eller det vedtas midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og 

bygningsloven § 13-1. For tiltak som er i samsvar med lov og forskrift kan det bare stilles 

vilkår dersom adgang til å stille vilkår har hjemmel i lov. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 

 

Økonomiske forhold 

Etter forvaltningsloven § 36, første ledd, fremgår det at en part, etter nærmere vilkår, har rett 

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

dersom vedtaket påklages og endres til gunst for parten.  

 

Saken vurderes ellers ikke å ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas 

saksbehandlingsgebyr og gebyr kommer som inntekt for kommunen etter selvkostprinsippet.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Det er ikke gjennomført informasjon eller høring i forbindelse med saken. Miljørettet helsevern 

har ved kommuneoverlegen vært involvert i saken ved møte om saken og har vurdert at det 

ikke er behov for å gi uttalelse i saken basert på at virksomheten er beliggende i et 

industriområde hvor det ikke er sårbare objekter som boliger, omsorgsinstitusjoner eller skoler 

mm. Ansvarlig søker har i følgeskriv orientert om at det ikke er søkt arbeidstilsynet i 

forbindelse med bruksendring da det ikke er varige arbeidsplasser i aktuell bygning.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1:  

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken vurderes ikke å være av prinsipiell karakter. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til søknad om bruksendring fra kaldtlager til datasenter. Reguleringsplan 

tillater industri- og lagerformål og tiltaket vurderes å være i samsvar med formålet. Det er ikke 

fastsatt støykrav i reguleringsplan. Kommuneplanen fastsetter i fellesbestemmelser for alle 

byggeområder § 1.0.4 at anbefalte støygrenser i tabell 2 i "Retningslinjer for behandling av støy 

i arealplanleggingen T-1442" skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. 

 



  Sak 70/18 

 

 Side 50 av 85   

 

I forbindelse med søknad er det kommet merknader fra fire naboer. Merknadene går i 

hovedsak på støy hvor støyen oppleves belastende for omkringliggende virksomheter. 

Tiltakshaver har innhentet støyvurdering og det er gjennomført støymålinger. Konklusjon i 

vurderingene er at målt støy ikke strider mot gjeldende regelverk som i hovedsak knyttes opp 

til arbeidsmiljølovens krav. Rådmannen har forståelse for at støy oppleves belastende. Tiltaket 

er likevel plassert i et regulert industriområde hvor det må påregnes at det kan etableres 

virksomhet som gir mer støy enn det som kan aksepteres i områder regulert til for eksempel 

bolig eller næringsområder med kontorvirksomhet. Bruksendring er i tråd med lov og forskrift 

og det vurderes derfor ikke å foreligge hjemmel for å stille vilkår om støybegrensninger etter 

plan- og bygningsloven. 

 

I tilsvar fra Advokat Harald Heggen Brørby AS vises det til granneloven § 2. Rådmannen 

bemerker at granneloven er en privatrettslig lov som regulerer forholdet mellom private parter 

og kommunen har ikke myndighet etter granneloven. Etter plan- og bygningsloven er 

utgangspunktet at kommunen ikke skal ta stilling til privatrettslige spørsmål ved behandlingen 

av byggesaker med mindre annet følger av bestemmelser i plan- og bygningsloven. 

Privatrettslige forhold kommunen må ta stilling til i byggesak gjelder i hovedsak vannforsyning, 

avløp, atkomst og avstand. 

 

Rådmannen anbefaler etter dette ikke å ta hensyn til nabomerknader, men til å godkjenne 

søknad om bruksendring. 
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Vedlegg 

18/3024-4 Støyproblemer fra Hensmoveien 26 - Tilsvar nabovarsel 

18/3024-3 E-post dialog 

18/3024-1 Meldingstekst.html 

                 Følgeskriv søknad om rammetillatelse.pdf 

                 Søknad om tiltak.pdf 

                 C-1 Opplysninger gitt i nabovarsel.pdf 

                 C-2 Kvittering for sendt nabovarsel.pdf 

                 C-3 Merknad Kran eiendom AS.pdf 

                 SV Nabovarsel.htm 

                 C-5 Merknad Nabovarsel Aabye.pdf 

                 Innsigelse til nabovarsel vedr. bruksendring av Gnr. 271 Bnr. 283, Hensmoveien   

                 26, 3516 Hønefoss.htm 

                 D-1 Situasjonsplan.pdf 

                 E-1 prinsippskisse.png 

                 G-1 Erkl ansvar SG ark.pdf 

                 G-2 Gjennomføringsplan 01.pdf 

                 Q-1 Rapp Verkstedvn Hensmoen rev.pdf 

                 Klage på støy fra naboeiendom 

Kartgrunnlag - situasjonsplankart 1:7000 og oversiktskart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Arkivsaksnr.: 18/3449-2   Arkiv: 231  

 

Revidering av gebyrmodell vann- og avløp  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Dagens modell med kun variabelt gebyr etter målt forbruk videreføres    

 

  

Sammendrag 

Intensjonen med kommunestyrevedtaket av 31.08.1995 var å gi abonnentene mulighet til å 

påvirke hvor stor regningen for vann og avløp blir for den enkelte husholdning. Statistikk viser 

at gebyr basert på forbruk, etter målt volum, gir mindre vannforbruk enn stipulert forbruk og 

ren fastpris.  Redusert vannforbruk reduserer belastingen på både vann og avløpsnettet, noe 

som igjen medfører reduksjon av drifts- og kapitalkostnader på anleggene. 

 

På grunnlag av ønsket om å stimulere til mindre forbruk er maksimalgrensen for andel 

kapitalkostnader som kan gjenspeiles i et fastledd 50 % av kommunens totalgebyr, men det er 

ikke begrensning på andelen pr abonnent. 

 

Innledning / bakgrunn 

På bakgrunn av innspill fra politisk hold ønsker man en ny gjennomgang av dagens 

gebyrmodell for vann og avløp.  Dagens modell baseres kun på variabelt gebyr etter målt 

forbruk.  I tillegg er ny forskrift for vann og kloakkavgifter under revidering.  Vedtak om 

eventuelle endringer i gebyrmodellen må innarbeides i disse.  Gjeldende forskrift er sist vedtatt 

i kommunestyret 10.01.1995. 

 

Beskrivelse av saken 

Historisk har Ringerike kommune over tid gått fra fast gebyr etter areal til gebyr etter målt 

forbruk.  Det var frem til 1995 valgfritt om man ville benytte vannmåler eller betale etter 

stipulert forbruk basert på areal.  Innføring av vannmåler og gebyr etter forbruk har medført at 

vannforbruket har gått ned i områder som for eksempel Haugsbygd. Her var det før 

innføringen problemer med vanntrykk på grunn av mye hagevanning. 
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Som en del av revisjonsarbeidet med forskriften for vann- og kloakkavgifter har det kommet 

opp forslag om at en del av gebyret skal være fast og uavhengig av forbruk.  Intensjonen er at 

fastleddet skal dekke avskrivninger og kapitalkostnader på ledningsnett og anlegg.  Variabelt 

ledd skal dekke løpende driftskostnader. I følge selvkostregnskapet utgjør avskrivninger og 

kapitalkostnader opp imot 38 % av totalkostnadene ved produksjon og distribusjon. På grunn 

av store investeringer de senere år er andelen kapitalkostnader økende. I tillegg vil eksisterende 

ledningsnett kreve økte investeringer fremover for å opprettholde en forsvarlig drift. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Hovedplaner for vann og avløp. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Revidering av gebyrmodell ble utredet og behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 18.01.2016, sak 3/16.  Det ble da vedtatt å videreføre gjeldende modell 

med kun variabelt ledd. 

 

Kommunestyrevedtak av 31.08.1995 «Innen 31.12.97 skal samtlige abonnenter til offentlig 

vann- og/eller kloakkanlegg i Ringerike kommune ha installert vannmåler» 

 

Økonomiske forhold 

Erfaringer fra andre kommuner viser at endringer i gebyrmodell fra kun variabelt gebyr til 

kombinasjon fast/variabelt kan medføre relativt store endringer i gebyrinntektene.  Dette kan 

skape usikkerhet under budsjettarbeidet og senere økonomioppfølging. Selvkostprinsippet 

ligger til grunn for beregning av gebyrsatsene, og kommunen vil derfor kunne komme til å 

måtte foreta større justeringer i gebyrsatsene i år 2 etter innføring av endret modell, basert på 

erfaringer fra første året. 

 

Som en følge av selvkostmodellen vil ikke kommunens samlede gebyrinntekter endres selv om 

gebyrmodell endres.  Det blir kun en omfordeling av gebyrene mellom abonnentene. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielt må det fattes vedtak om at eksisterende modell med kun variabel del endres til 

kombinasjon av fast og variabelt ledd for kommunale vann- og avløpstjenester.  Fastleddet må 

da til enhver tid dekke løpende kapitalkostnader i henhold til selvkostregnskapet. Variabel del 

skal dekke årlige driftskostnader for produksjon og distribusjon av vann og avløp. 

 

Definisjon av boligeiendom er enebolig, rekkehus og leiligheter.    

Det må defineres hva som utløser størrelsen på fastleddet.  Aktuelle løsninger på dette er areal, 

dimensjon på vanninnlegg, eller type bygg. Dette må utredes og innarbeides i nye forskrifter. 

 

Definisjon av fastledd på nærings- og eller kombinertbygg.  

Utredes og innarbeides i nye forskrifter. 
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Konsekvenser for abonnentene 

Ca 2500 av abonnentene som er storforbrukere vil få til dels sterkt redusert avgift. Ca 2500 

kunder vil få en økning på inntil 18 %.  De 4.650 resterende kundene vil få betydelig økning fra 

18% og inntil en tredobling av gebyret for de som bruker lite vann/avløp.  Dette påvirkes i stor 

grad av størrelsen på fastleddet. Fastledd bør gjenspeile de reelle kapitalkostnadene, og vil bli 

relativt høyt i forhold til variabelt ledd hos abonnenter med lavt forbruk. 

 

Eksisterende modell må avvikles og avregnes i forbindelse med målt forbruk, som normalt 

foretas 31.12 hvert år. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

Ny gebyrmodell innføres fra 01.01.2021, forutsatt at forskriftene for vann- og kloakkavgifter 

revideres og godkjennes med grunnlag i vedtak om todelt gebyrmodell. Fastledd gjenspeiler 

kapitalkostnader i selvkostmodellen, oppad begrenset til 50 % av kommunens samlede 

gebyrinntekter. Selvkostmodellen legges til grunn for hvilken andel av totalgebyret fastleddet 

skal utgjøre. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har totalt 9.650 vannmålere.  Av disse er det mange enkeltabonnenter.  I 

tillegg er det en rekke kombinasjonsbygg næring/bolig.  Disse byggene har en vannmåler i 

bygget, noe som vil vanskeliggjøre en differensiering mellom næring og bolig.  

Blokkbebyggelse og hybelbygg har ulike løsninger.  Noen har felles innlegg med en vannmåler 

pr blokk og noen har en vannmåler pr leilighet.  Dette vil medføre betydelig merarbeid ved 

karlegging av sammensetningen og eventuell fastsetting av størrelsen på fastleddet. 

Tilgjengelige vannmålerdata kan ikke ukritisk benyttes ved en eventuell omlegging til en 

kombinasjon av fast/variabelt ledd.  Det vil derfor måtte foretas en større kartlegging, spesielt 

når det gjelder blokkbebyggelse og kombinerte bygg. Etter kartlegging kan det bli aktuelt å gi 

pålegg om separering av vanninnleggene.  

 

En løsning med fastledd vil på grunnlag av mangelfulle opplysninger om areal og 

dimensjonering av vannledning vil medføre ett likt gebyr for alle boenheter.  Dette vil igjen 

medføre at abonnenter med lavt forbruk vil få en betydelig økning i årsgebyret.   

 

Av 9650 kunder har vi en stor variasjon i forbruksmønster/volum.  

 

Valg av modell vil uansett ikke påvirke totale gebyrinntekter, da dette reguleres gjennom 

selvkostmodellen.   
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 Ringerike kommune, 06.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Cornelis Cliteur 

 

Saksbehandler: Vidar Moholdt 
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Arkivsaksnr.: 18/3590-1   Arkiv: Q88  

 

Ullerål skole - Tafikkanalyse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. For å øke sikkerheten på skoleveien til Ullerål skole gjennomføres de tiltak som er prioriterte i 

saksframlegget (tiltak 1-10).  

2. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme for utbygging av Ullerål skole. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Denne saken viser foreslåtte infrastrukturtiltak i Hønefoss Nord som utløses av skolebygget. 

Det er foreslått 10 tiltak som gjennomføres før Nye Ullerål skole åpner. Kalkylen for tiltakene 

er 9 millioner kroner som dekkes innenfor vedtatt økonomisk ramme for Ullerål skole. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i K-sak 86/18 å bygge ut Ullerål skole med en økonomisk ramme som 

også inkluderte skolevei/infrastruktur. 

I saken het det at en «Skoleveisanalyse med «rekkefølgebestemmelser» vil angi 

infrastrukturtiltak som utløses av skoleprosjektet. Disse er ikke kostnadsberegnet. Rådmannen 

vil derfor fremme egen sak om finansiering av infrastruktur som utløses av skolebygget.» 

I prosjekteringsfasen ble det i forbindelse med ny reguleringsplan for Ullerål og Hov skoler 

foretatt en trafikkanalyse som tok for seg trafikksituasjonen nær skolene. 

Det ble også satt i gang arbeid med en utvidet skoleveisanalyse som skulle ta for seg skolevei 

også for fremtidige elever ved nye Ullerål skole. 
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Ringerike kommune og Cowi as gjennomførte et åpent møte med medvirkning fra skoler, FAU 

og naboer/ foreldre våren 2018. Dette resulterte i en liste med punkter som Cowi tok med seg 

inn i arbeidet med skoleveisutredningen.  

På bakgrunn av dette ble det levert en grundig utredning der man tok for seg alle elevveier 

frem til skolen, og ut fra dette satte Cowi opp en uprioritert liste med tiltak (se vedlegg 2) 

Senere er listen priset av Cowi til en total kostnad på 125 millioner inkl. mva.  

Dette er både kortsiktige tiltak som er foreslått å gjennomføres nå, og langsiktige tiltak som 

bør vurderes inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner. 

Tiltakslisten er gjennomgått og vurdert, og rådmannen har foreslått å prioritere10 tiltak som 

gjennomføres. Oversikt inkludert økonomisk kalkyle for disse tiltakene følger som vedlegg 3 i 

saken.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Prioriterte tiltak for å øke sikkerheten langs skoleveien til Ullerål skole. Punktene er og 

beskrevet i vedlegg 3 og vises i kart (vedlegg 4) 

1. Lysregulert kryssing av Ådalsveien nord for Hønengaten. 

Elever nord og øst for hhv Hvalsmoveien (E16) og Ådalsveien (E16) har ingen «hjelp» 

for kryssing av vei mot skolen. Kryssing forgår uten sikring, «på eget ansvar». 

2. Lysregulere eksisterende gangfelt i Hønengaten nord for Hovsmarkveien. 

Bedrer sikkerheten for alle elever fra Hvalsmoområdet. 

3. Lysregulere eksisterende gangfelt/overgang syd for jernbane ved kryss 

Hønengaten- Asbjørnsensgate. 

Bedrer sikkerhet for alle elever fra østsiden av Hønengaten syd, nord for eksisterende 

lyskryss Hønengaten-Vesterngaten. 

4. Flytte gangfelt i Hovsmarkveien og Hov Allé 5 meter lenger vekk fra Hønengaten. 

Bedrer oversikten for biler i krysset og derved sikkerheten for alle gående og syklende i 

gangfeltene. 

5. Tiltak fra lysregulert gangfelt ved Hønen Allé inn til skolen. 

Omfatter enkle tiltak som adskillelse av bil og elev samt stengning av Elling M 

Solheims vei i forlengelse av fortau i Klinikkveien. 

6. Opphøyde gangfelt i Hovsmarkveien på sydsiden. 

Ved kryssing av Olav Duuns vei, Elling M. Solheims vei og Flattumveien. 

7. Tydeliggjøre adskillelse av biler og myke trafikanter nord for jernbanen i 

Hønengaten. 

Bedre oversiktlighet og derved også sikkerhet for myke trafikanter. 

8. Tydeliggjøre vikeplikt i Slettåkerveien og veiforløp v Kiwi i Flattumveien. 

Bedre oversiktlighet og derved også sikkerhet for myke trafikanter. 

9. Utbedre sti mellom Krokenveien og Flattumveien. 

Stien brukes av mange skoleelever og bør opprustes. 
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10. Trafikksikkerhetstiltak i Parkgata. 

Øyeblikkelige tiltak vil være å enveisregulere Parkgata slik at utålmodige bilister ikke 

kan kjøre inn Grensegata for å «lure» køen inn mot sentrum. 

 

Til info nevnes at Parkgata i 2019 vil bli gjenstand for en større oppgradering av 

vann og avløpsnett. Hele gata vil måtte graves opp. Ved istandsetting vil man se på 

ulike løsninger for å ivareta myke trafikanter, det være seg gatetun, fortau o.lign.  

 

Det er også medtatt et tiltak nr. 11 i vedlegget. Tiltaket er en del av «Sak 433, Reguleringsplan 

for Ullerål og Hov skoler.», som ble vedtatt i 22.05.2018, og gjelder gang- sykkelvei på 

nordsiden av Hovsmarkveien.  Tiltaket bør vurderes og evt. legges inn i prosjektkostnad Hov 

ungdomsskole, da dette er et tiltak som ikke gagner trafikksikkerheten for Ullerål skoles 

elever.  

I stedet for å benytte gangfelt ved Hønengaten for å komme over til fortau på sydsiden av 

Hovsmarkveien, vil elevene da med stor sannsynlighet krysse Hovsmarkveien utenfor gangfelt 

på sin vei opp mot Ullerål skole. 

 

Forholdet til overordnede planer 

De 11 punktene baserer seg på Cowi sine anbefalinger (Cowi 01.06.18, s.69) 

Statens vegvesen har i sine kommentarer til prosjektet anbefalt å ikke bygge ut krysset 

Hønengaten-Hovsmarkveien for økt biltrafikk. Dette punktet fra Cowi er derfor ikke med i de 

11 punktene ovenfor. 

 

Det legges ikke opp til økt tilrettelegging for biltrafikk inn mot skolen.  

Ringerike kommunestyre har tidligere vedtatt planer for sykkelbyen Hønefoss og det er en 

holdning for at det skal legges til rette for at både unge og voksne skal bevege seg mer enn nå. 

Derfor bør man ikke legge forholdene bedre til rette for biltrafikk helt inn til skolen, så sant 

dette ikke bidrar til å sikre myke trafikanter. Man kan ikke se at det er tilfelle her.  

Det finnes gode muligheter for å sette av elever sydfra i Hønengaten nord for 

jernbaneundergangen. De har da adkomst til skolen uten å krysse Hønengaten ved å benytte 

sidegatene syd for skolen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 «Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som 

vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av 

«2013»-bygget og inkluderer skolevei/infrastruktur.» (K-sak 86/18) 

 

Kommunestyret vedtok i 2014 at «Ullerål skole bygges raskt ut for å få kapasitet til ca. 600 

elever. Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål».  

 

Økonomiske forhold 

  

Se vedlegg 3 

Det er pr i dag en sunn økonomi i hovedprosjekt Ullerål skole og idrettshall. Å tillegge 

prosjektet store påplussinger i en så tidlig fase vil kunne føre til at den vedtatte budsjettrammen 

må utvides i form av tilleggsbevilgninger. 
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Anbefalte tiltak som er forslått mener rådmannen vil kunne håndteres innenfor vedtatt ramme 

og tidsplan uten vesentlige kutt i skoleprosjektets omfang. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering er at de foreslåtte tiltak vil gi bedret trygghet for elever langs 

skoleveien til nye Ullerål skole. Det ligger an til at tiltakene kan gjennomføres innenfor tidsplan 

i forhold til overflytting av elever fra Hønefoss skole. 

I Rapporten fra Cowi foreslås det mange tiltak som vil bedre sikkerheten til og fra Ullerål 

skole. Alle tiltakene her er totalt kostnadsberegnet til kr 125 mill.  Et slikt omfang og kostnad 

av trafikksikkerhetstiltak vil ikke Ullerål skole som enkeltprosjekt tåle økonomisk.  

Rådmannen har derfor gått igjennom rapporten og vurdert det slik at de 10 tiltakene som 

forslås gjennomføres ved utbyggingen av ny Ullerål skole. Disse vil gi en økt sikkerhet langs 

skoleveien også i forhold til dagens situasjon for elevene ved skolene. De mer langsiktige tiltak 

som rapporten peker på vurderes inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner. 

 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1 – 10001 Ullerål skole, Trafikkanalyse Hønefoss nord 

Vedlegg 2 – Skoleveiutredning Ullerål og Hov skoler, 2018.06.01  

Vedlegg 3 – Økonomisk oversikt sikring av skolevei til nye Ullerål skole, september 2018 

Vedlegg 4 – Kart over foreslåtte tiltak 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arne Andersen 
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Arkivsaksnr.: 18/3836-1   Arkiv: 614 &43  

 

Heggen barnehage - tilstandsvurdering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Teknisk forvaltning v/eiendomsforvaltningen har sommeren 2018 gjennomført en 

tilstandsvurdering av Heggen barnehage. Tilstandsvurderingen viser at bygget er i en slik 

forfatning at det krever utbedringstiltak for at eiendommen skal være tilfredsstillende med 

tanke på dagens drift. 

 

Beskrivelse av saken 

Tilstandsvurderingen viser at ytterkledning må byttes da den er råtten flere steder. Det er 

usikkert hvilke kvalitet det er på isolasjon under kledningen. Når ytterkledningen er råtten, er 

det ofte råte og fuktig inne i veggen. Det er da en bekymring for sopp og råte i vegger, som 

igjen kan skape et farlig inneklima. 

Vinduer og dører er i dårlig forfatning, noe som gjør at det trekker kaldt langs gulvet på 

vinterstid. Vinteren 2017-2018 har det vært hendelser med lekkasje fra taket ved 

hovedinngang. Uteboden er dårlig og må utbedres for å kunne lagre leker til barnehagen og 

utstyret til vaktmester.  

Innvendig viser vurderingen at gulvbelegget er veldig slitt i flere rom og det er gliper i gamle 

skjøter, dette gjør at renhold blir vanskeligere og det samles avfall i gliper mellom belegg. I 

tillegg har kjøkkenet en dårlig løsning for barnehagedrift. Kjøkkenet er også slitt og bør byttes. 

 

For å opprettholde dagens drift må følgende tiltak gjennomføres på kort sikt: 

 Bytte kledning 

 Bytte tak 

 Etterisolere 

 Bytte vinduer og dører 

 Bytte gulvbelegg 

 Bytte kjøkken  
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I løpet av en 5 årsperiode må det innvendig byttes sikringsskap og males. En del sanitærutstyr 

bør byttes da dette begynner å bli gammelt. Det må også graves opp utvendig for å rette og 

ordne uteområdet, videre må det undersøkes årsaken til at det synker rundt kummer 

 

Økonomiske forhold 

Vurderte kostnader på strakstiltak vurderes til ca kr 4 100 000. Kostnader som er vurdert i 

løpet av en 5 årsperiode er beregnet til 500 000 kr.  

 

Bygget ble i forbindelse med etablering av barnehagen i 2012 påkostet kr 3 370 00. 

Ventilasjonsanlegg ble av ulike grunner, blant annet usikkerhet rundt varighet av 

barnehagedriften, ikke etablert i forbindelse med etableringen av barnehagen, men påkostet på 

grunn av avvik i tilsyn fra Miljørettet helsevern og Arbeidstilsynet i 2013. For å innfri krav fra 

Arbeidstilsynet og Miljørettet helsevern ble balansert ventilasjon installert i 2013 med en 

kostnad på 1 045 255 kr. 

 

Investeringene er klassifisert som bygg og har avskrivingstid på 40 år. Det ligger 3,6 mill. igjen 

i balansen på Heggen i utgangen av 2018.  

 

Rådmannens vurdering 

Eiendommen har behov for oppgraderinger både utvendig og innvendig. Bygget tilfredsstiller 

ikke behov og krav for bruk til barnehage og dersom dagens drift skal opprettholdes må tiltak 

iverksettes.  Rådmannen mener at de behov som her fremkommer gjør det nødvendig å utrede 

om nye investeringer i bygget er forsvarlig i forhold til den driften som er i bygget. 

Rådmannen vil i denne utredningen vurdere om barnehagen bør nedlegges og videre eventuelt 

etterbruken av eiendommen. 

 

 

Vedlegg 

 

Tilstandsanalyse Heggen Barnehage  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Gunn Edvardsen 
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Arkivsaksnr.: 18/3222-2   Arkiv: M70  

 

Orienteringssak - Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Råd for funksjonshemmede  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Trygg hjemme avtalen tas til orientering 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har et stort ansvar for å sørge for innbyggernes sikkerhet i forhold til brann. Mange 

enheter og sektorer deler på dette ansvaret med hjemmel i flere lovverk. For å koordinere dette 

arbeidet har Sektorlederene i Helse og omsorg og Samfunn, sammen med en enkelte 

enhetsledere underskrevet en avtale for å forebygge.  

 

Avtalens hovedformål er å øke sikkerheten for hjemmeboende risikogrupper innenfor de 

gjeldende rammer kommunestyret har gitt. 

 

Med risikogrupper menes grupper som er spesielt utsatt for å omkomme- eller forårsake brann. 

Aktuelle grupper kan da være: 

 

 Eldre og pleietrengende  

 Innvandrere og asylsøkere 

 Personer med nedsatt funksjonsevne 

 Personer med rusutfordringer. 
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Praktisk gjennomføring 

Første møte er satt til 31. oktober 2018. Dette er et samarbeidsmøte som partene har forpliktet 

seg til i den vedlagte avtalen. Brannvesenet har tatt på seg en særlig stor rolle for å tilby kurs til 

de som jobber med risikoutsatte grupper. Allerede har brannvesenet bistått helse i samlinger for 

75-åringe, dette samarbeidet skal få frem flere gode brannforebyggende tiltak. I tillegg har det 

kommet bekymringsmeldinger vedrørende brannsikkerheten hos brukere av kommunale 

tjenester som brannvesenet har respondert på. 

 

 

Juriske forhold 

Avtalen har som hensikt å ivareta de juridiske forpliktelsene kommunen har ovenfor 

innbyggere i risikogruppene for brann. Herunder helsepersonells opplysningsplikt til nødetater 

hva angår fare for brann jfr. § 31 helsepersonelloven.  

Kommunens ansvarsområder for å forebygge brann hos risikogrupper jfr. kapittel 4 forskrift 

om brannforebygging vil også bli tatt på alvor med denne avtalen.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Hver enhet er ansvarlig for å dekke lønnsutgifter, avtalen legger heller ikke opp øke utgifter.  

 

 

Organisering av samarbeidet 
 

Kommunens ansvar innebærer:  

 

A. Identifisere om brukere tilhører utsatt gruppe: 

 

B. Informasjon og veiledning:  

 

C. Utleie boliger / kommunale boliger  

 

D. Kunnskap og verktøy:  

 

E. Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt.  

 

Etablering av oversikt / kartlegging:  

Kommunens ansatte skal gjennom etablerte rutiner gjøre en helhetsvurdering av brukerens 

behov/utfordringer i forhold til brannsikkerhet. Kartlegging gjennomføres i tråd med de system 

og rutiner som etableres gjennom Trygg hjemme- prosjektet. 

Nødvendige tiltak behandles fortløpende, aktuelle ledere i kommunene tar ved behov kontakt 

med brannvesenet for å få veiledning og evt. bistand.  

 

Brukere som mottar tjenester fra kommunene i privateid bolig, vil etter de vedtatte rutinene få 

hjelp til en vurdering av om de kan ivareta sine brannforebyggende plikter som huseier eller 

leietager. Det samme vil gjelde brukere som leier bolig av kommunen, i slike tilfeller er det 

kommunen som er «huseier» og derigjennom har et større ansvar for at boligen er sikret best 

mulig mot brann.  
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Brann og redningstjenesten. 

Ringerike brann og redningstjeneste innehar en koordinerende rolle i arbeids – og 

styringsgruppen i Trygg hjemme samarbeidet. For å sikre tilstrekkelig kompetanse skal også 

brannvesenet være en ressurs som blant annet kan tilby opplæring til kommunenes ansatte som 

er beskrevet i denne avtalen etter bestilling uten å fakturere. Brannvesenet skal bistå / være 

rådgiver ved behov ifm. bekymringsmeldinger /vanskelige tilfeller i kommunen. 

 

Helsesektor 

Ansatte i helsesektor som har sine jobber i hjemmetjenesten skal etterse at brannsikkerheten for 

hjemmeboende er tilstrekkelig. Det skal fokuseres på brannvarsling, rømningssikkerhet og 

generell boevne sett opp mot brannsikkerhet. Ledere i helsesektor er også ansvarlig i samråd 

med Brann og redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring. 

 

Læringssenteret for voksne  

Ansatte i Læringssenteret for voksne skal fremme brannsikkerhet i hjemmet for flyktninger. 

Det skal fokuseres på brannvarsling, rømningssikkerhet og generell boevne sett opp mot 

brannsikkerhet. Ledelsen i Læringssenteret for voksne er ansvarlig i samråd med Brann og 

redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring av ansatte. 

 

Miljø- og arealforvaltningen 

Miljø og arealforvaltning skal sørge for at byggherre utformer byggene etter gjeldene lover og 

forskrifter og i særlig grad påser at tiltaksklasser og kontrollregimer for brannsikringstiltak 

utføres forskriftsmessig. Brann og redningstjenesten kan bistå med veiledning på områder der 

dette er aktuelt. 

 

Teknisk forvaltning: 

Teknisk forvaltning har som bygningseier i kommunen ansvar for å sørge for at 

brannsikkerheten er ivaretatt på alle kommunale bygg. Teknisk forvaltning plikter å følge opp 

bygg bosatt av risikogrupper men som ikke har daglig oppfølging av byggeier eller andre 

kommunale tjenester. I de tilfeller der det er utfordringer knyttet til boevne eller gjentatt 

hærverk på brannsikkerhetsanlegg plikter Teknisk forvaltning og Brann og redningstjenesten å 

følge opp disse objektene etter bekymringsmelding.  
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Rådmannens vurdering 

Formålet med avtalen er en bedre samordning tverrsektorielt i kommunen som igjen vil kunne 

bære frukter også på andre områder enn brannforebygging. Avtalen er en organisering 

administrativt, men den bør også være kjent av politikerne. 

 

 

 

Vedlegg 

 

Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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Arkivsaksnr.: 18/2621-6   Arkiv: GNR 87/7  

 

Dispensasjon - datasenter ved Follumveien  

Gnr/bnr 87/7 - Follumveien 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

reguleringsplan nr. 343 "Follum" for krav om detaljregulering for N1 i 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.6, første ledd, krav om detaljregulering for N3 i 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.8, første ledd og fra rekkefølgebestemmelser i 

reguleringsplanbestemmelsene § 8.1, dispensasjon fra krav om støyvoll i 

rekkefølgebestemmelsene § 8.3, mottatt 15.08.2018, til mottatte nabomerknader, samt 

kommentarer til disse og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at formålet bak 

reguleringsplanbestemelsene § 2.6 første ledd eller formålsbestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 1-1, krav om detaljregulering for N1, ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at formålet bak 

reguleringsplanbestemelsene § 2.8 første ledd eller formålsbestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 1-1, krav om detaljregulering for N3, ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at formålet bak 

reguleringsplanbestemelsene § 8.1, krav om støyvoll, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at 

fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

4. Omsøkte dispensasjoner godkjennes i prinsippet med hjemmel i plan- og bygningsloven 

§ 19-2. 

 

5. Myndighet til å viderebehandle saken, herunder blant annet å fastsette bindende 

støykrav ved dispensasjon, delegeres til rådmannen. 

 

6. Se orientering om klageadgang. 
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Utskrift sendes: 

Follum Eiendom AS, Postboks 500 Sentrum, 3504 HØNEFOSS 

Cowi AS, Postboks 6412 Etterstad, 0605 OSLO 

Hans Erik Gamkinn, Hvalsmoveien 93, 3514 HØNEFOSS 

Ragnhild Borlaug Alme, Nordre Alme Gård, Hvalsmoveien 110, 3514 HØNEFOSS 

 

  

 

Sammendrag 

Follum Eiendom AS, ved Cowi AS, har søkt dispensasjon fra flere bestemmelser i 

reguleringsplan 343 "Follum" for etablering av datasenter. Rådmannen anbefaler at det gis 

dispensasjon fra reguleringsplan for etableringen. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok i månedsskifte april/mai henvendelse om etablering av 

datalagringssenter i område N1. 16.05.2018 ble det avholdt møte hvor representanter fra 

byggesaksavdelingen og planavdelingen møtte Follum Eiendom og konsulent fra Cowi hvor 

blant annet reguleringsmessige forhold, krav til dokumentasjon ved søknad om dispensasjon fra 

plankrav med videre ble diskutert. 

 

15.08.2018, mottok byggesaksavdelingen søknad om dispensasjon fra krav om detaljregulering 

for område N1 i reguleringsplanbestemmelsene § 2.6, første ledd, krav om detaljregulering for 

område N3 i reguleringsplanbestemmelsene § 2.8, første ledd og fra rekkefølgebestemmelser i 

reguleringsplanbestemmelsene § 8.1, samt dispensasjon fra krav om støyvoll i 

rekkefølgebestemmelsene § 8.3. Dispensasjonssøknaden gjelder område N3 og nordre del av 

området som i reguleringsplankart er vist som område N1. I dispensasjonssøknaden er det på 

side 9 redegjort for at utforming av fremtidig bebyggelse vil være avhengig av hvem som vil 

etablere seg her. Kommunen har derfor i søknad om dispensasjon ikke mottatt tegninger.  

 

Tiltakshaver har gjort nærmere rede for dispensasjonssøknaden i brev 18.09.2018 hvor det 

presiseres at det ikke søkes dispensasjon fra områdeplanens formål eller bestemmelser om 

byggehøyde, utnyttinggrad og andre tekniske forhold. Tiltakshaver har videre gjort rede for at 

detaljreguleringsplan er lite hensiktsmessig for interessenter og tiltakshavere og at 

detaljregulering ikke vil bringe vesentlig avklaring ut over det som er avklart i 

områderegulering. Det er videre gjort nærmere rede for grunnlag for dispensasjon fra krav om 

støyvoll, hvor det redegjøres for at støyvoll 600 m unna aktuelle tiltak vil ha liten effekt for 

støyskjerming. Videre vises det til at høyspentledninger som går over område for støyvoll 

hindrer utbygging av støyvoll slik at støyvoll ikke vil få tilstrekkelig høyde til å fange opp støy 

fra avstanden til aktuelt område. Det redegjøres videre for at det er hensiktsmessig å følge 

støykrav i retningslinje T-1442 og at beskrivelse av støykilder, støyspredning og tiltak mot 

sårbare funksjoner og boliger bedre kan beskrives og utredes i rammesøknad eller 

byggesøknad. 

 

Det fremgår at dispensasjonssøknad er sendt berørte naboer. Statens vegvesen og Buskerud 

Fylkeskommune har mottatt dispensasjonsøknad som naboer og berørte myndigheter og 

Fylkesmannen i Buskerud er varslet som berørt myndighet. Statens vegvesen og Fylkesmannen 

i Buskerud har gitt uttalelse om at kommunen må vurdere saken og eventuelt oversende saken 

til uttalelse. Det er videre innkommet to nabomerknader i saken fra eier av gnr/bnr 89/1, Hans 

Erik Gamkinn og fra eier av naboeiendom gnr/bnr 89/3 Ragnhild Borlaug Alme. 
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Nabomerknader: 

Alme og Gamkinn eier eiendommer som ligger innenfor områdereguleringen i reguleringsplan 

381 "Treklyngen", vedtatt 28.08.2014. Felles for merknadene er at de peker på at 

reguleringsplan 381 må gjennomgås på nytt ettersom området ikke har blitt utviklet til 

treforedlingsindustri. Naboene ønsker videre å utvikle sine eiendommer til boligformål og 

frykter at etablering av datasenter vil redusere verdien av eiendommene. 

 

Nabo Ragnhild Borlaug Alme har i merknad også beskrevet at hun er positiv til utvikling av 

industri/datasenter hos Follum Eiendom under forutsetning av at det utarbeides felles plan som 

inkluderer boliger på Børdalsmoen. Det pekes på at det da kan etableres god og sikker 

infrastruktur for hele området med gang- og sykkelvei, samt at kjøleanlegg for datasenter 

gjennom spillvarme kan gi oppvarming til boliger og industri.  

 

Nabo Hans Erik Gamkinn har i sin merknad tatt opp støyforhold fra datasenter og ønsker at 

virksomhet som etableres vurderes i forbindelse med boliger og arbeidsplasser når det gjelder 

støy. 

 

Ansvarlig søker har i kommentar til merknader vist til at etablering av boliger på Børdalsmoen 

er i strid med gjeldende reguleringsplan og kommuneplan. Det er videre vist til at 

dispensasjonen ikke gjelder reduleringsplanens formål, men krav om detaljregulering. Ansvarlig 

søker peker videre på at bakgrunnen for merknadene er ønske om utvikling av egen eiendom, 

og har grunnlag i forhold som ikke vedkommer etablering av datasenter. Ansvarlig søker viser 

videre til at det er redegjort for støy i dispensasjonssøknaden og at all vanlig aktivitet på 

området må oppfylle gjeldende støykrav. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Aktuelle områder er beliggende på eiendommen gnr/bnr 87/7 som inngår i reguleringsplan 

nr.343 "Follum" som er områderegulering av industriområdet Follum. Reguleringsplanen ble 

vedtatt av kommunestyet 31.03.2011.  

 

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til industri. Området grenser også til tilstøtende 

reguleringsplan nr. 381 "Treklyngen", vedtatt av kommunestyret 28.08.2014. Nærliggende 

områder er i reguleringsplan 381 avsatt til industriformål. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt totalt fire dispensasjoner fra reguleringsplan nr. 343 "Follum". Dispensasjonene 

gjelder krav om detaljregulering for en del av område N1, krav om detaljregulering av område 

N3 og rekkefølgebestemmelser, samt dispensasjon fra krav om støyvoll jf 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.6, første ledd, § 2.8, første ledd, § 8.1 og § 8.3.  

 

Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for å gi dispensasjon.Vurderingskriteriene for å gi 

dispensasjon fremgår av andre ledd hvor det kreves at "hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt" og at "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. Tredje ledd angir videre at det ved 

dispensasjon skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 

tilgjengelighet. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. Av tilsvarende saker er det på 

eiendommen i senere tid blant annet gitt tillatelse i sak 18/10, delegasjonsvedtak nr. 17/18 til 

bruksendring av eksisterende lagerbygg til generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for 

midlertidige, ikke fastmonterte anlegg. Tillatelsen gjelder eksisterende lagerbygg i område I2 

der Kryptovault Hønefoss har etablert seg. Vedtak i delegasjonssak nr. 17/18 er påklaget og vil 

bli behandlet.  

 

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 

vedtaket påklages og endres til gunst for parten.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan er forelagt kommuneoverlegen som ga 

tilbakemelding i uttalelse, sendt 14.09.2018. Kommuneoverlegen anbefaler at det ikke gis 

tillatelse til oppstart av nytt datasenter før støy er tilstrekkelig utredet, synliggjort og det er 

fastsatt juridisk bindende støygrenser for området. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra plankrav og det vurderes som nødvendig å innhente uttalelse 

fra Statens Vegvesen. Ansvarlig søker har oversendt saken til uttalelse fra Statens Vegvesen i 

forbindelse med nabovarsling. Statens Vegvesen har i svar 03.07.2018 gitt tilbakemelding om 

at dispensasjonssøknad ikke inneholder tiltak for gang/sykkeltrafikk og kollektiv og at planen 

må inneholde tiltak for nevnte trafikkgrupper. Vegvesenet avventer kommunens behandling. 

 

Dispensasjon vurderes ellers å være av lokal karakter og det vurderes ikke å være behov 

innhenting av ytterligere informasjon eller høringer. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning ved at saken vil danne 

grunnlag for ny praksis når det gjelder krav om detaljregulering innenfor regulert område. 

Saken vil skape presedens ved at det vil kunne vises til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til søknad om dispensasjon med vedlegg. Rådmannen presiserer at saken 

omhandler dispensasjon fra krav om detaljregulering og krav om støyvoll. Gjeldende 

reguleringsplan er gjennomført som områderegulering, formålet med områdeplan er å å ivareta 

vernehensyn og legge rammer for den videre planleggingen, utvikling og bygging.  

 

Adgangen til å gi dispensasjon fra reguleringsplan er blitt snevrere med dagens plan- og 

bygningslov. I forarbeidene, Ot. prp. nr. 32 (2007-2008), merknader til § 19-2, er det nevnt at 

innstrammingen ikke er til hinder for å gi dispensasjon fra eldre reguleringsplaner som ikke er 

fullt utbygget og hvor reguleringsbestemmelsene er til hinder eller motvirker hensiktsmessig 

utvikling av gjenstående eiendommer. Rådmannen ved planavdelingen har vært involvert i 
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spørsmålet om dispensasjon fra reguleringsplan og har ikke motsatt seg at det gis dispensasjon 

fra reguleringsplanbestemmelsene om krav til detaljregulering så fremt 

rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanbestemmelsene § 8.2 om ROS-analyse gjennomføres 

og det gjennomføres trafikkanalyse.  

 

Reguleringsplan 343 "Follum" ble vedtatt 31.03.2011 og formålet med planen var å legge til 

rette for industri på området som i den tiden var knyttet til treforedling. Hovedvirksomheten 

innenfor reguleringsområdet ble lagt ned i 2012 og reguleringsplanen vil av denne grunnen 

kunne betraktes som en utdatert reguleringsplan. Aktuelle områder er ikke utbygget og det er 

ikke vurdert som nødvendig å søke dispensasjon fra formålet bak reguleringsplanen. 

Rådmannen vurderer tiltakets formål å være i tråd med næringsformålet. 

 

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

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesat og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Krav om detaljregulering område N1 og N3: 

Hensynet bak kravet om detaljregulering er å følge opp og konkretisere overordnet 

arealdisponering etter områderegulering og legger i hovedsak klarere føringer for 

utbyggingsprosjekter, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Gjeldende områderegulering 

tar stilling til flere av de forholdene en detaljreguleringsplan ville behandle, herunder utnyttelse 

og byggehøyder. Rådmannen vurderer etter dette at dispensasjon fra krav om detaljregulering 

ikke fører til en vesentlig tilsidesetting av hensynene bak krav om detaljregulering.  

 

Fordelene med å gi dispensasjon må videre være klart større enn ulempene. Rådmannen 

presiserer at dispensasjonssøknaden gjelder for område N3 og deler av område N1 som vist i 

søknaden. Ulempen ved å fravike krav om detaljregulering generelt er at området ikke blir sett 

under ett og at tiltak kan gi kortsiktige eller lite gjennomtenkte løsninger for området som 

helhet, samt eventuell presendensvirkningen av å gi dispensasjon fra krav om detaljregulering.  

I denne saken er områdene det søkes om dispensasjon fra krav om detaljreguleringsplan avsatt 

til næringsformål i gjeldende reguleringsplan. Områdene er videre i god avstand, ca. 200 m fra 

nærmeste boligbebyggelse og det fremgår i søknaden at det foreligger nødvendig etablert 

teknisk infrastruktur for planlagte tiltak. Aktuell søknad om dispensasjon gjelder en mindre del 

av område N1, i det smaleste området. Det vurderes dermed ikke å være fare for at det bygges 

på en måte som vanskeliggjør senere bygging i resterende område av N1, eller i 

reguleringsplanen for øvrig. Trafikkanalyse angir videre nedgang i trafikkmengde for 

datasenteretablering sammenlignet med annen type virksomhet. Kapasitet i kryss 

Follumveien/E16 er vurdert som tilstrekkelig. Detaljregulering av området vil trolig gi snevre 

rammer for den typen virksomhet som ønskes etablert på området og vil ikke gi nødvendig 

fleksibilitet for videre utvikling av området.  

 

Rådmannens samlede vurdering av å gi dispensasjon fra krav om detaljregulering for område 

N3 og deler av område N1, er at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Krav om støyvoll: 

Hensynet bak kravet om støyvoll er i hovedsak å gi støyskjerming fra støyende virksomhet til 

bebyggelse på motsatt side av Begna.  
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Områdene det nå er aktuelt å utvikle ligger i nordre del av områdeplan, ca. 600 m fra regulert 

støyvoll, som i reguleringsplankart er vist som vegetasjonsskjerm Ve. Krav om støyvoll vil 

fortsatt gjelde ved øvrig utbygging av område N1 som ligger nærmere bebyggelsen som søkes 

skjermet. På grunn av avstand fra planlagte tiltak til støyvoll ser rådmannen ingen direkte 

ulemper med å gi dispensasjon fra kravet om støyvoll i denne konkrete saken.  

 

Rådmannen vurderer derfor samlet sett at fordelene ved å gi dispensasjon fra krav om støyvoll 

er større enn ulempene. 

 

Støy generelt: 

Det er ikke fastsatt støykrav i reguleringsplan 343 "Follum". Kommuneplanen fastsetter i 

fellesbestemmelser for alle byggeområder i § 1.0.4 at anbefalte støygrenser i tabell 2 i 

"Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442" skal følges ved planlegging 

av ny virksomhet eller bebyggelse.  

 

Når det gjelder støy generelt er det redegjort for dette i søknaden hvor Klima- og 

miljødepartementets veileder T-1442 vil legges til grunn i byggeprosjektet. Kommunens 

helseenhet har anbefalt at det ikke gis oppstart til nytt datasenter før støyen er videre utredet, 

synliggjort og det er fastsatt juridisk bindende støygrenser for området.  

 

Støy vurderes ellers å være være forhold det er naturlig å ta stilling til i en eventuell søknad om 

rammetillatelse eller ettrinnssøknad for planlagte tiltak. I og med at det er tale om nyetablering 

av bygninger er det også større muligheter for å ivareta støykrav ved blant annet tilpasninger i 

bygningskroppen. 

 

Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2, første ledd, annet punktum at det kan settes 

vilkår for dispensasjonen. Forutsetningen for å stille vilkår er at alminnelige vilkår for å gi 

dispensasjon er oppfylt. Vilkårene må videre ligge innenfor rammene av lovens formål og 

innenfor bestemmelsen det gis dispensasjon fra, samt stå i saklig sammenheng med tillatelsen 

og må ikke være urimelig tyngende.  

 

I denne saken vurderes det å være grunnlag for å stille vilkår om støygrenser og det anbefales 

at myndighet til dette delegeres til rådmannen i forbindelse med viderebehandling av saken. 

 

Nabomerknader:  

Det er gjort rede for at nabomerknader i hovedsak er knyttet til utvikling av områder innenfor 

områderegulering i reguleringsplan 381 "Treklyngen", vedtatt 28.08.2014. Merknadene 

vurderes på dette punktet å være uten relevans for aktuell sak som gjelder reguleringsplan 343 

"Follum". Når det gjelder merknad om støy vurderes dette å bli ivaretatt gjennom eventuelle 

vilkår om støygrenser. 

 

Felles for merknadene er at de peker på at reguleringsplan 381 må gjennomgås på nytt 

ettersom området ikke har blitt utviklet til treforedlingsindustri. Naboene ønsker videre å 

utvikle sine eiendommer til boligformål og frykter at etablering av datasenter vil redusere 

verdien av eiendommene. 

 

Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at det ikke tas hensyn til nabomerknadene og 

søknad om dispensasjon fra krav om detaljregulering og støyskjerm godkjennes i prinsippet. 
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Vedlegg 

18/2621-9 Supplerende informasjon til dispsøknad områdeplan 343 Follum 

                  Meldingstekst 

18/2621-8 Uttalelse til søknad om dispensasjon - Støy 

                  Meldingstekst 

18/2621-5 Søknad om dispensasjon - reguleringsplan 343 

                  E-post 

                  Merknader til dispensasjonssøknad 

                  20180619 ROS-analyse datasenter 

                  Trafikkanalyse datasenter 

                  Varsel om dispernsasjonssøknad 

18/2621-4 Motsetting av dispensasjon fra detaljregulering i reguleringsplan 343 Follum 

18/2621-3 Innsigelse på søknad om dispensasjonssøknad - datasenter ved Follumveien 

18/2621-2 Kopi av e-post dialog                 

Kartgrunnlag - situasjonsplankart 1:10 000 og oversiktskart 

 

 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Arkivsaksnr.: 18/3278-4   Arkiv: GNR 139/13, 

139/76  

 

Rammetillatelse til prosessanlegg for bi-produkter - 

Moelven/Soknabruket. Gnr/bnr 139/13, 139/76 - Nordmoveien 26 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

76/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse fra 

Mesterbygg Ringerike AS, søknaden om dispensasjon fra pbl. § 29-4, nabomerknad 

fra Thorvald Rognerud, reguleringsplan nr. 162 – Hovlandsmoen industri og dette 

saksframlegget:  

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 29-4 godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 
 

  

Utskrift sendes 

Mesterbygg Ringerike AS, Postboks 1146, 3503 HØNEFOSS 

Moelven Soknabruket AS, Nordmoveien 48, 3534 SOKNA 

Thorvald Rognerud, Hovland Gård, 3534 SOKNA 

 

Sammendrag 

Mesterbygg Ringerike AS har søkt om rammetillatelse på vegne av tiltakshaver 

Moelven Soknabruket AS for å etablere et prosessanlegg for bi-produkter. Det er 

søkt dispensasjon fra begrensningen i maksimal høyde i plan- og bygningsloven 

(pbl.) § 29-4. Høyeste byggverk i tiltaket vil bli 27 meter. Det er én nabomerknad til 

tiltaket, denne dreier seg om støy fra virksomheten. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Moelven Soknabruket ønsker å etablere et prosessanlegg for bi-produkter hvor det 

skal produseres pellets. Soknabruket er et sagbruk som foredler tømmer til 

bygningsmaterialer. Sagflis er et biprodukt av virksomheten, og dette blir i dag sendt 
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ut av landet til videre foredling. Moelven Soknabruket ønsker nå å gjøre denne 

foredlingen selv. Ansvarlig søker skriver at denne virksomheten vil generere mer 

industri og arbeidsplasser.  

 

Tegningene vedlagt dette saksframlegget er underlagt taushetsplikt, og dermed 

unntatt fra offentlighet, jf. offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd 

punkt 2. 

 

 

Beskrivelse av saken 

For å etablere prosessanlegget skal det settes opp flere forskjellige bygninger og 

konstruksjoner, som vist på tegninger. Det høyeste byggverket i prosessanlegget vil 

bli 27 meter høyt. Totalt vil ny bebyggelse få et bebygd areal på 2905 m2, og 

eiendommene vil få en samlet utnyttingsgrad på 0,10. 

 

Thorvald Rognerud har kommet med nabomerknad til tiltaket. Merknaden retter seg 

mot støy, og han ber om dokumentasjon på at støy ikke vil overstige grenser i en 

kjøpekontrakt fra 1974 mellom AS Skogeiernes Impregneringsverk og Einar Martin 

Rognerud. Merknaden opprettholdes med mindre det kan dokumenteres at disse 

støynivåene kan overholdes.  

 

Moelven Soknabruket har fått utarbeidet støyrapport med beregninger av støy fra ny 

pelletsfabrikk. Beregningene fra støyrapporten viser at det vil bli mindre endringer av 

støyforholdene som følge av ny pelletsfabrikk. I rapporten vises både dagens 

situasjon og beregnet støynivå for naboene etter bygging av ny pelletsfabrikk.  

 

For eiendommen til Thorvald Rognerud, Hovlandsveien 4 og 6, kan beregningene 

oppsummeres slik: 

 

  Dagens situasjon Sum støy inkl. ny 

pelletsfabrikk 

Beregningspunkt Lden (dB) Lnight (dB) Lden (dB) Lnight (dB) 

Hovlandsmoveien 4 51 45 52 45 

Hovlandsmoveien 6 54 47 54 48 

 

I rapporten oppsummeres beregningsresultatene slik: «Beregnet støynivå hos nabo 

ligger i dag i overkant av de grenseverdiene som er gitt for støy i nattperioden etter 

retningslinje T-1442. Nye anlegg vil bidra til å øke støyen dersom det ikke gjøres 

støyreduserende tiltak. Tabell 5 viser beregnet støynivå som sum av dagens 

situasjon og bidrag fra nye planlagte anlegg. Støykart er vist i Figur 4. 

Det planlegges å bruke et område sør- øst for nytt pelletsanlegg til mellomlagring av 

råvarer; med opplagrede hauger av flis og sagspon av opptil 4 m høyde. Dette vil gi 

en ekstra skjermingseffekt for støy mot sør-øst som ikke er vist i beregningene.» 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er omfattet av reguleringsplan 162 – Hovlandsmoen Industri, hvor det er 

regulert til industri. Reguleringsplanen trådte i kraft fra 23.07.1985.  
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I reguleringsbestemmelsene § 7 følger det at «Bebyggelsen skal oppføres av 

branntrygge materialer og ikke overstige 2 etasjer. Høyeste tillatte utnyttelsesgrad er 

0,3.» 

 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 regulerer vilkårene for 

dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for at kommunen kan innvilge en 

dispensasjonssøknad. For det første må ikke «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig 

tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å gi dispensasjon være klar større enn 

ulempene etter en samlet vurdering». Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, kan 

det etter kommunens skjønn gis dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger og vedtak i denne saken. Det har tidligere vært 

behandlet flere ulike byggesøknader på eiendommen. Søknad om rammetillatelse 

for pelletsfabrikk (arkivsak 18/3448) behandles i samme møte som søknad om 

rammetillatelse for ny energisentral.  

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen. Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer 

som inntekt for kommunen. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Dispensasjonssøknaden anses å være av lokal karakter. Rådmannen vurderer at det 

ikke er behov for høringer eller innhenting av ytterligere informasjon i denne saken. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er søkt om dispensasjon for et relativt stort avvik fra høydebegrensningene både 

i reguleringsplanen og i plan- og bygningsloven. Det kan være et spørsmål av 

prinsipiell karakter om man ønsker å tillate så store avvik gjennom dispensasjon, 

eller om slike vurderinger bør tas gjennom reguleringsplanprosess. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjonssøknaden 
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Det er søkt om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4, som fastsetter 

maksimal byggehøyde til 8 meter for gesims og 9 meter for møne, der annet ikke 

følger av plan. I dette tilfellet fastsetter reguleringsplan nr. 162 § 7 at bebyggelsen 

ikke kan overstige 2 etasjer. I dag brukes ikke lenger etasjeantall for å fastsette 

høydebegrensninger, og det er uklart hvilke høyder man har ment med betegnelsen 

2 etasjer i et industriområde. Én etasje i et industrianlegg vil naturlig være høyere 

enn én etasje i et bolighus, slik at etajsehøyden i bolighus ikke kan brukes for å 

klargjøre hva man har ment i reguleringsplan.  

 

I dette tilfellet sier altså reguleringsplanen noe om maksimale byggehøyder, men det 

er uklart akkurat hvilke høyder man har ment. Dette kan tale for at ansvarlig søker 

også burde ha søkt dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene § 7. 

Rådmannen vurderer det imidlertid ikke som nødvendig å kreve ny 

dispensasjonssøknad, da de reelle forholdene ikke vil bli endret ved å kreve 

dispensasjonssøknad fra reguleringsplanens høydebestemmelser, ut over at 

dispensasjonssøknaden blir oppdatert med en ny hjemmel. Dispensasjonssøknaden 

som er innsendt gjelder allerede høyder på byggverk. I tillegg kommer at den gamle 

reguleringsplanen er uklar, slik at den ikke gir noe ordentlig svar på hvilke 

høydebegrensninger man har ment å sette.  

 

Dispensasjonsvurderingen 

I følgeskriv har ansvarlig søker begrunnet søknaden om dispensasjon. Her skrives 

det at «Fordelene ved å gi dispensasjon er at industrien blir opprettholdt i området 

og arbeidsplasser blir sikret. Det har i mange år vært industri på området og området 

er regulert til industri. Veldig mange av eks bygg på området er høyere enn kravet 

satt i PBL. Dette tilsier at bygg over PBL-krav, ikke er uvanlig i dette området. 

Området som prosessanlegget bygges på har tidligere vært brukt til lagring av 

tømmer. Men denne tømmerlagringen har blitt flyttet til andre mer egnede områder. 

Prosessanlegget vil bidra til en videreforedling av bi-produkter fra sagbruket, noe 

som vil gi en miljø-gevinst. Ulempene ved å gi en dispensasjon er at 

reguleringsplan/pbl ikke følges». 

 

Rådmannen viser til at det er to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan 

innvilges. For det første må ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Formålet med høydebegrensningen i pbl. er at vurderingen av særlig høye 

bygninger gjøres i planarbeidet, og ikke i den enkelte byggesak. Rådmannen viser til 

at det allerede er flere bygg som overskrider høydebegrensningene i pbl. § 29-4 på 

eiendommen i dag. Videre viser rådmannen til at området det skal bygges på ikke 

ligger i umiddelbar nærhet til naboeiendommene, slik at behovet for å vurdere 

byggehøyder gjennom reguleringsplan ikke gjør seg gjeldende i samme grad som 

ved utbygging i tettbebygde strøk.  

 

Videre viser rådmannen til at et viktig hensyn i plan- og bygningslovgivningen er å 

legge til rette for «bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og 

fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1, og at det i planleggingen skal legges til rette 

for «verdiskapning og næringsutvikling», jf. pbl. § 3-1 bokstav d.  
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I dag sendes sagflis fra Soknabruket ut av landet for videreforedling. Tiltaket vil 

gjøre det mulig for Soknabruket å videreforedle sagflisen til pellets lokalt på 

anlegget. Dette vil føre til mindre transportbehov, og er på den måten viktig for å 

sikre bærekraftig utvikling.  

 

I tillegg vil økt produksjon på Soknabruket bidra til økt verdiskapning i bedriften, noe 

som igjen vil kunne gi positive ringvirkninger for lokalområdet og for kommunen. 

Tiltaket vil også bidra til arbeidsplasser i området. 

 

Rådmannen vurderer at hverken hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt dersom 

dispensasjonssøknaden innvilges. 

 

Det andre vilkåret for at kommunen kan innvilge dispensasjon er at fordelene ved å 

gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Her viser rådmannen til at den økte verdiskapningen prosessanlegget vil medføre er 

en klar fordel ved å innvilge dispensasjonen. Videre er det positivt at ny industri 

etableres på samme område som eksisterende sagbruk. Det er også positivt at det 

ikke er noen nabohus i umiddelbar nærhet til området for nytt prosessanlegg.  

 

Ulempen med å innvilge dispensasjon er at reguleringsplanen ikke følges. 

Rådmannen kan imidlertid ikke se at denne ulempen gjør seg gjeldende med styrke, 

da det er en gammel og lite detaljert plan på området.  

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og 

rådmannen anbefaler at dispensasjonen innvilges. 

 

Nabomerknad 

Thorvald Rognerud har kommet med nabomerknad til tiltaket. Her ber han om mer 

dokumentasjon for hvilken støy tiltaket vil medføre, og ber også om at tiltakene ikke 

skal overskride støykrav som ble satt i en kjøpeavtale mellom AS Skogeiernes 

Impregneringsverk og Rognerud i 1974. 

 

Ansvarlig søker har opplyst om at støy skal holdes innenfor gjeldende forskrifter. 

Kravene som ble satt i kjøpeavtalen i 1974 er strengere enn gjeldende forskrift. 

Kontrakten gjelder mellom partene, og er av privatrettslig karakter. 

 

Rådmannen viser til at plan- og bygningsloven § 21-6 sier at som utgangspunkt skal 

ikke bygningsmyndighetene ta stilling til privatrettslige forhold. I tilfeller der det er 

åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, 

skal søknaden likevel avvises. 

 

I dette tilfellet har Moelven Soknabruket fått utarbeidet en støyrapport som viser at 

tiltaket vil føre til ingen eller liten endring i støysituasjonen for Hovlandsveien 4 og 6, 

som Rognerud eier. Ansvarlig søker har også sendt inn støyrapport for 1973, som 
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viser at støyverdiene lå over nivåene i avtalen allerede før avtalen ble inngått. Disse 

forholdene gjør at det samlet sett fremstår som uklart for rådmannen hvordan avtalen 

skal tolkes og har blitt praktisert. Klarlegging av dette må foregå privatrettslig mellom 

partene. Terskelen for å avvise en sak på grunn av manglende privatrettslige 

rettigheter, er at det må være «åpenbart» at tiltakshaver mangler nødvendige 

rettigheter. Rådmannen kan ikke se at denne terskelen er oppfylt. Søknaden tas 

derfor til behandling. Rådmannen presiserer at avgjørelse av søknaden etter plan- 

og bygningsloven ikke innebærer noen avgjørelse av de privatrettslige forhold.  

 

Rådmannen viser til at konflikter rundt tolkningen av avtalen må løses privatrettslig 

mellom partene, og at avtalen ikke er grunnlag for at saken bør avvises. Ansvarlig 

søker opplyser om at tiltaket vil holde seg innenfor gjeldende forskrifter når det 

gjelder støy, og rådmannen kan ikke se at kommunen bør stille særlige krav utover 

gjeldende forskrifter i dette tilfellet.  

 

Rådmannen mener at nabomerknaden ikke bør tas til følge.  

 

 

Vedlegg 

- Oversiktskart 

- Søknad om rammetillatelse 

- Nabovarsel 

- Beskrivelse 

- Nabomerknad 

- Støyrapport (1973) 

- Utsnitt av avtale med Hovland 

- Tilbakemelding på nabomerknad 

- Støyrapport (2018) 

- Følgeskriv til nabovarsel 

- Situasjonsplan 

- Situasjonsplan 

- Tegninger (unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 og fvl. § 13 første ledd punkt 2) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 18/3448-2   Arkiv: GNR 139/76, 

139/13  

 

Rammetillatelse for energisentral - Moelven/Soknabruket Gnr/bnr 

139/76, 139/13 - Nordmoveien 48 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse fra 

Mesterbygg Ringerike AS, søknaden om dispensasjon fra pbl. § 29-4, nabomerknad 

fra Thorvald Rognerud, reguleringsplan nr. 162 – Hovlandsmoen industri og dette 

saksframlegget:  

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 29-4 godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 
 

 

Utskrift sendes  

Mesterbygg Ringerike AS, Postboks 1146, 3503 HØNEFOSS 

Moelven Soknabruket AS, Nordmoveien 48, 3534 SOKNA 

Thorvald Rognerud, Hovland Gård, 3534 SOKNA 

 

Sammendrag 

Mesterbygg Ringerike AS har søkt om rammetillatelse på vegne av tiltakshaver 

Moelven Soknabruket AS for å rive eksisterende energisentral og å bygge en ny og 

større energisentral, slik at man får nok energi til det nye prosessanlegget. Det er 

søkt dispensasjon fra begrensningen i maksimal høyde i plan- og bygningsloven 

(pbl.) § 29-4. Pipa på fyrsentralen vil bli inntil 40 meter høy, men eksakt høyde blir 

avgjort før innsendelse av søknad om igangsettingstillatelse. Det er én nabomerknad 

til tiltaket, denne dreier seg om støy fra virksomheten.  

 

Innledning / bakgrunn 

Moelven Soknabruket ønsker å bytte ut eksisterende energisentral med en ny og 

større energisentral. Dagens energisentral er fra 1996, og ikke dimensjonert for det 

økte energibehovet som følge av etablering av prosessanlegg for bi-produkter.  
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Tegningene vedlagt dette saksframlegget er underlagt taushetsplikt, og dermed 

unntatt fra offentlighet, jf. offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd 

punkt 2. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Tiltaket vil bestå av to bygg. Det ene er selve fyrrommet og vil se ut som et normalt 

industribygg. Bygget ved siden av er til innlasting av bark som forbrennes av 

fyrkjelene. Anlegget vil også ha en pipe. Areal som skal rives utgjør 240 m2, mens 

areal ny bebyggelse utgjør 1453 m2. Pipa på energisentralen vil bli inntil 40 meter 

høy. Selve fyrhuset vil bli 18 meter høyt. 

 

Thorvald Rognerud har kommet med nabomerknad til tiltaket. Merknaden retter seg 

mot støy, og han ber om dokumentasjon på at støy ikke vil overstige grenser i en 

kjøpekontrakt fra 1974 mellom AS Skogeiernes Impregneringsverk og Einar Martin 

Rognerud. Merknaden opprettholdes med mindre det kan dokumenteres at disse 

støynivåene kan overholdes.  

 

Moelven Soknabruket har fått utarbeidet støyrapport med beregninger av støy fra ny 

pelletsfabrikk, i følge rapporten er også ny energisentral tatt med i beregningene. 

Beregningene fra støyrapporten viser at det vil bli mindre endringer av 

støyforholdene som følge av nye tiltak. I rapporten vises både dagens situasjon og 

beregnet støynivå for naboene etter bygging av ny pelletsfabrikk og energisentral.  

 

For eiendommen til Thorvald Rognerud, Hovlandsveien 4 og 6, kan beregningene 

oppsummeres slik: 

 

  Dagens situasjon Sum støy inkl. ny 

pelletsfabrikk 

Beregningspunkt Lden (dB) Lnight (dB) Lden (dB) Lnight (dB) 

Hovlandsmoveien 4 51 45 52 45 

Hovlandsmoveien 6 54 47 54 48 

 

I rapporten oppsummeres beregningsresultatene slik: «Beregnet støynivå hos nabo 

ligger i dag i overkant av de grenseverdiene som er gitt for støy i nattperioden etter 

retningslinje T-1442. Nye anlegg vil bidra til å øke støyen dersom det ikke gjøres 

støyreduserende tiltak. Tabell 5 viser beregnet støynivå som sum av dagens 

situasjon og bidrag fra nye planlagte anlegg. Støykart er vist i Figur 4. 

Det planlegges å bruke et område sør- øst for nytt pelletsanlegg til mellomlagring av 

råvarer; med opplagrede hauger av flis og sagspon av opptil 4 m høyde. Dette vil gi 

en ekstra skjermingseffekt for støy mot sør-øst som ikke er vist i beregningene.» 

 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
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Området er omfattet av reguleringsplan 162 – Hovlandsmoen Industri, hvor det er 

regulert til industri. Reguleringsplanen trådte i kraft fra 23.07.1985.  

 

I reguleringsbestemmelsene § 7 følger det at «Bebyggelsen skal oppføres av 

branntrygge materialer og ikke overstige 2 etasjer. Høyeste tillatte utnyttelsesgrad er 

0,3.» 

 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 regulerer vilkårene for 

dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for at kommunen kan innvilge en 

dispensasjonssøknad. For det første må ikke «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig 

tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å gi dispensasjon være klar større enn 

ulempene etter en samlet vurdering». Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, kan 

det etter kommunens skjønn gis dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger og vedtak i denne saken. Det har tidligere vært 

behandlet flere ulike byggesøknader på eiendommen. Søknaden om rammetillatelse 

for ny energisentral (arkivsak nr. 18/3448) behandles i samme møte som søknad om 

rammetillatelse for pelletsfabrikk.  

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen. Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer 

som inntekt for kommunen. 

  

 

Behov for informasjon og høringer 

Dispensasjonssøknaden anses å være av lokal karakter. Rådmannen vurderer at det 

ikke er behov for høringer eller innhenting av ytterligere informasjon i denne saken. 

  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er søkt om dispensasjon for et relativt stort avvik fra høydebegrensningene både 

i reguleringsplanen og i plan- og bygningsloven. Det kan være et spørsmål av 

prinsipiell karakter om man ønsker å tillate så store avvik gjennom dispensasjon, 

eller om slike vurderinger bør tas gjennom reguleringsplanprosess. 
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Rådmannens vurdering 

Dispensasjonssøknaden 

Det er søkt om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4, som fastsetter 

maksimal byggehøyde til 8 meter for gesims og 9 meter for møne, der annet ikke 

følger av plan. I dette tilfellet fastsetter reguleringsplan nr. 162 § 7 at bebyggelsen 

ikke kan overstige 2 etasjer. I dag brukes ikke lenger etasjeantall for å fastsette 

høydebegrensninger, og det er uklart hvilke høyder man har ment med betegnelsen 

2 etasjer i et industriområde. Én etasje i et industrianlegg vil naturlig være høyere 

enn én etasje i et bolighus, slik at etajsehøyden i bolighus ikke kan brukes for å 

klargjøre hva man har ment i reguleringsplan.  

 

I dette tilfellet sier altså reguleringsplanen noe om maksimale byggehøyder, men det 

er uklart akkurat hvilke høyder man har ment. Dette kan tale for at ansvarlig søker 

også burde ha søkt dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene § 7. 

Rådmannen vurderer det imidlertid ikke nødvendig å kreve ny dispensasjonssøknad, 

da de reelle forholdene ikke vil bli endret ved å kreve dispensasjonssøknad fra 

reguleringsplanens høydebestemmelser, ut over at dispensasjonssøknaden blir 

oppdatert med en ny hjemmel. Dispensasjonssøknaden som er innsendt gjelder 

allerede høyder på byggverk. I tillegg kommer at den gamle reguleringsplanen er 

uklar, slik at den ikke gir noe ordentlig svar på hvilke høydebegrensninger man har 

ment å sette.  

 

Dispensasjonsvurderingen 

I følgeskriv har ansvarlig søker begrunnet søknaden om dispensasjon. Her skrives 

det at «Pipa er mye høyere enn selve bygget, men dette har med rense-effekten å 

gjøre. Pipen vil ikke bli høyere enn 40m og vil være dominerende i fabrikkens 

utseende. Det skal presiseres at pipen blir sannsynligvis lavere. Først må det velges 

en leverandør av energisentralen og deretter må det hele prosjekteres. Korrekte 

tegninger og mål på høyder vil være vedlagt når relevant IG søkes […] Bygget, 

bortsett fra pipa, vil være av tilsvarende høyde som omliggende bygninger og vil 

dermed være naturlig på industriområdet. Området er regulert til industri. Flere av 

byggene på industriområdet er høyere enn kravene satt i PBL. Dette tilsier at bygg 

over PBL-krav ikke er uvanlig i dette området. Ved å fornye energi-sentralen, så vil 

nyere teknologi bli brukt og det vil ha en positiv effekt på miljøet. Ulempene ved å gi 

en dispensasjon er at reguleringsplan/pbl ikke følges». 

 

Rådmannen viser til at det er to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan 

innvilges. For det første må ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Formålet med høydebegrensningen i pbl. er at vurderingen av særlig høye 

bygninger gjøres i planarbeidet, og ikke i den enkelte byggesak. Rådmannen viser til 

at det allerede er flere bygg som overskrider høydebegrensningene i pbl. § 29-4 på 

eiendommen i dag. Videre viser rådmannen til at området det skal bygges på ikke 

ligger i umiddelbar nærhet til naboeiendommene, slik at behovet for å vurdere 

byggehøyder gjennom reguleringsplan ikke gjør seg gjeldende i samme grad som 

ved utbygging i tettbebygde strøk.  
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Videre viser rådmannen til at et viktig hensyn i plan- og bygningslovgivningen er å 

legge til rette for «bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og 

fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1, og at det i planleggingen skal legges til rette 

for «verdiskapning og næringsutvikling», jf. pbl. § 3-1 bokstav d.  

 

Ny energisentral vil muliggjøre økt produksjon på Soknabruket. Dagens 

energisentral er ikke dimensjonert for å produsere nok energi til å drifte ny 

pelletsfabrikk i tillegg til det eksisterende energibehovet. Økt produksjon på 

Soknabruket vil bidra til økt verdiskapning i bedriften, noe som igjen vil kunne gi 

positive ringvirkninger for lokalområdet og for kommunen. Tiltaket vil også bidra til 

arbeidsplasser i området. 

 

Rådmannen vurderer at hverken hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt dersom 

dispensasjonssøknaden innvilges. 

 

Det andre vilkåret for at kommunen kan innvilge dispensasjon er at fordelene ved å 

gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Her viser rådmannen til at ny energisentral vil muliggjøre økt verdiskapning på 

Soknabruket. Dette er en klar fordel ved å innvilge dispensasjonen. Videre er det 

positivt at ny energisentral prosjekteres og bygges etter dagens tekniske krav, noe 

som vil ha en positiv miljøeffekt. Høyden på pipa er også begrunnet i at 

renseeffekten krever en høy pipe. Det er også positivt at det ikke er noen naboer i 

umiddelbar nærhet til den nye energisentralen. 

 

Ulempen med å innvilge dispensasjon er at reguleringsplanen ikke følges. 

Rådmannen kan imidlertid ikke se at denne ulempen gjør seg gjeldende med styrke, 

da det er en gammel og lite detaljert plan på området.  

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og 

rådmannen anbefaler at dispensasjonen innvilges. 

 

Nabomerknad 

Thorvald Rognerud har kommet med nabomerknad til tiltaket. Her ber han om mer 

dokumentasjon for hvilken støy tiltaket vil medføre, og ber også om at tiltakene ikke 

skal overskride støykrav som ble satt i en kjøpeavtale mellom AS Skogeiernes 

Impregneringsverk og Rognerud i 1974. 

 

Ansvarlig søker har opplyst om at støy skal holdes innenfor gjeldende forskrifter. 

Kravene som ble satt i kjøpeavtalen i 1974 er strengere enn gjeldende forskrift. 

Kontrakten gjelder mellom partene, og er av privatrettslig karakter. 

 

Rådmannen viser til at plan- og bygningsloven § 21-6 sier at som utgangspunkt skal 

ikke bygningsmyndighetene ta stilling til privatrettslige forhold. I tilfeller der det er 
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åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, 

skal søknaden likevel avvises. 

 

I dette tilfellet har Moelven Soknabruket fått utarbeidet en støyrapport som viser at 

tiltaket vil føre til ingen eller liten endring i støysituasjonen for Hovlandsveien 4 og 6, 

som Rognerud eier. Ansvarlig søker har også sendt inn støyrapport for 1973, som 

viser at støyverdiene lå over nivåene i avtalen allerede før avtalen ble inngått. Disse 

forholdene gjør at det samlet sett fremstår som uklart for rådmannen hvordan avtalen 

skal tolkes og har blitt praktisert. Klarlegging av dette må foregå privatrettslig mellom 

partene. Terskelen for å avvise en sak på grunn av manglende privatrettslige 

rettigheter, er at det må være «åpenbart» at tiltakshaver mangler nødvendige 

rettigheter. Rådmannen kan ikke se at denne terskelen er oppfylt. Søknaden tas 

derfor til behandling. Rådmannen presiserer at avgjørelse av søknaden etter plan- 

og bygningsloven ikke innebærer noen avgjørelse av de privatrettslige forhold.  

 

Rådmannen viser til at konflikter rundt tolkningen av avtalen må løses privatrettslig 

mellom partene, og at avtalen ikke er grunnlag for at saken bør avvises. Ansvarlig 

søker opplyser om at tiltaket vil holde seg innenfor gjeldende forskrifter når det 

gjelder støy, og rådmannen kan ikke se at kommunen bør stille særlige krav utover 

gjeldende forskrifter i dette tilfellet.  

 

Rådmannen mener at nabomerknaden ikke bør tas til følge.  

 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Søknad om rammetillatelse 

Nabomerknad 

Støyrapport - 1973 

Utsnitt av avtale med Hovland 

Tilbakemelding på nabomerknad 

Støyrapport - 2018 

Følgeskriv til nabovarsel 

Situasjonsplan 

Tegninger (unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 og fvl. § 13 første ledd punkt 2) 

Beskrivelser 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 
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saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/2464 16.08.2018 DS  340/18 R/TEK/ELILUN GNR 86/360 

Kent Bondehagen  

Dispensasjon Gnr/bnr 86/360 - Harald Hårfagres vei 9 

 

18/2090 17.08.2018 DS  346/18 R/TEK/ELILUN GNR 117/9 

  

Tilbygg Gnr/bnr 117/9 - Almvegen 15 

 

18/3070 20.08.2018 DS  351/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/103 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/103 - Hansemyrveien 13 

 

18/3094 30.08.2018 DS  369/18 R/TEK/KARGRA GNR 132/364 

Kjell Gunnar Mobekk  

Bruksendring Gnr/bnr 132/364 - Færdenveien 50 

 

18/3286 31.08.2018 DS  370/18 R/TEK/HALA GNR 92/165, 92/172 

  

Lyssetting - teknisk rom Gnr/bnr 92/165, 92/172 - Eggmoen 

 

18/3139 31.08.2018 DS  371/18 R/TEK/BERLE GNR 95/161 

Arild Myrmel  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 95/161 - Oddliveien 18 

 

18/1523 31.08.2018 DS  372/18 R/TEK/KARGRA GNR 316/144 

Laima Armoniene  

Bruksendring kjeller, ny kjellertrapp, nye vinduer og avkjørsel Gnr/bnr 316/144 - 

Nansenveien 29 

 

18/3163 03.09.2018 DS  373/18 R/TEK/KARGRA GNR 161/87 

John Gunnar Tobru  

Tilbygg Gnr/bnr 161/87 - Gamle Hallingdalsveien 131 
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18/3003 03.09.2018 DS  374/18 R/TEK/ELILUN GNR 271/317 

  

Tilbygg Gnr/bnr 271/317 - Hensveien 70 

 

18/3201 05.09.2018 DS  375/18 R/TEK/KRIGRO GNR 276/2 

Thor Bergsund Aasen  

Tilbygg - skogshusvære Gnr/bnr 276/2 - Kallremmen 

 

18/3319 05.09.2018 DS  376/18 R/TEK/KNUKOL GNR 56/283 

Jan Terje Jørgensen  

Bruksendring - tilbakeføring av bileilighet Gnr/bnr 56/283 - Granittveien 22 

 

18/3106 06.09.2018 DS  377/18 R/TEK/BERLE GNR 271/94 

Toralf Opperud  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 271/94 - Pålerudbyen 22 

 

18/3377 06.09.2018 DS  378/18 R/TEK/AEMYH GNR 274/2 

  

Rehabilitering av teglskorstein med stål Gnr/bnr 274/2 - O.A. Hvals vei 8 

 

18/3289 07.09.2018 DS  379/18 R/TEK/AEMYH GNR 317/359 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 317/359 - Blyberggata 2 

 

18/3370 07.09.2018 DS  380/18 R/TEK/INGRIS GNR 299/14 

Øyvind Sondre Marthinsen  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 299/14 - Vestre Ådal 607 

 

18/3171 07.09.2018 DS  381/18 R/TEK/AEMYH GNR 89/148 

Alf Richard Huser  

Tilbygg Gnr/bnr 89/148 - Frydenhaugen 12 

 

18/3159 10.09.2018 DS  382/18 R/TEK/BERLE GNR 73/4 

Hans Petter Pedersen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 73/4 - Heierenveien 16 

 

18/3207 10.09.2018 DS  383/18 R/TEK/HALA GNR 37/7 

Buskerud fylkeskommune v/Eiendom  

Oppsetting av ballnett Gnr/bnr 37/7 - Hønefoss vgs 
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18/2983 10.09.2018 DS  384/18 R/TEK/KARSPI GNR 293/32 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/32 - Skarrudseterveien 28 

 

18/3079 10.09.2018 DS  385/18 R/TEK/AEMYH GNR 5/4 

Kirsten Østlie  

Bygging av tilbygg og ombygging Gnr/bnr 5/4 - Froksveien 20 

 

18/2374 10.09.2018 DS  386/18 R/TEK/KARGRA GNR 148/327 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 148/327 - Solskinnveien 597 

 

18/3373 10.09.2018 DS  387/18 R/TEK/ELIPAU GNR 139/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 139/1 - Pukerud 

 

18/2970 10.09.2018 DS  388/18 R/TEK/KARSPI GNR 293/68 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/68 - Skarrudseterveien 24 

 

18/3060 10.09.2018 DS  389/18 R/TEK/KARSPI GNR 277/51 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 277/51 - Flaskerudsetra 

 

18/3009 10.09.2018 DS  390/18 R/TEK/KARSPI GNR 295/177 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 295/177 - Vikersetra tomt 10 

 

16/5367 11.09.2018 DS  391/18 R/TEK/ANEWEB Q31 

Sameiet Rådalsveien  

Riving og fjerning av Rådalsbrua ved Sokna Rådalsbrua 

 

18/2672 11.09.2018 DS  392/18 R/TEK/KRIGRO GNR 262/192 

  

Enebolig med utleiedel Gnr/bnr 262/192 - Nakkerudalleen 44 

 

18/3237 11.09.2018 DS  393/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Moltelia 5 

 

18/3529 12.09.2018 DS  394/18 R/TEK/AEMYH GNR 148/18 
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Piperehabilitering Gnr/bnr148/18 - Midtmoen 16 

 

18/3504 12.09.2018 DS  395/18 R/TEK/INGRIS GNR 59/41 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 59/41 - Elvengveien 11 

 

18/3499 12.09.2018 DS  396/18 R/TEK/INGRIS GNR 59/30 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 59/30 - Elvengveien 13 

 

18/3508 12.09.2018 DS  397/18 R/TEK/INGRIS GNR 60/30 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 60/30 - Elvengveien 15 

 

18/3223 13.09.2018 DS  398/18 R/TEK/BERLE GNR 18/78 

  

Dispensasjon - Redskapsbod Gnr/bnr 18/78 - Bakkebakken 37 

 

18/2403 13.09.2018 DS  399/18 R/TEK/BERLE GNR 38/98 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 38/98 - Kartverksveien 21 

 

18/3330 14.09.2018 DS  400/18 R/TEK/HALA GNR 121/2 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 121/2 - Gamleveien 55 

 

16/1202 14.09.2018 DS  401/18 R/TEK/KRIGRO GNR 295/1 

  

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

 

18/3341 14.09.2018 DS  402/18 R/TEK/AEMYH GNR 295/177 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 295/177 - Vikersetra 

 

18/1859 14.09.2018 DS  403/18 R/TEK/KRIGRO GNR 55/20 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 55/20 - Veksalbakken 2 

 

18/3270 14.09.2018 DS  404/18 R/TEK/AEMYH GNR 75/1 

Jens Aabel  
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Driftsbygning Gnr/bnr 75/1 - Sandakerveien 286 

 

18/3570 14.09.2018 DS  405/18 R/TEK/INGRIS GNR 148/216 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 148/216 - Strømsoddveien 165 

 

18/3272 14.09.2018 DS  406/18 R/TEK/BERLE GNR 132/270 

Turid Kjos  

Tilbygg - vinterhage Gnr/bnr 132/270 - Hagaringen 11 

 

18/3280 17.09.2018 DS  407/18 R/TEK/BERLE GNR 54/22 

Stian Johnsrud Burheim  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 54/22 - Vebakken 5 

 

18/3454 17.09.2018 DS  408/18 R/TEK/AEMYH GNR 297/124 

  

Fritidsbolig - Vikerfjell Gnr/bnr 297/124 - Tosseviksetra 

 

18/2442 18.09.2018 DS  409/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/28 

Leonard Brahushi  

Tilbygg Gnr/bnr 293/28 

 

18/3058 18.09.2018 DS  410/18 R/TEK/ELIPAU GNR 149/1 

Wilhelm Pihl Cappelen Blystad  

Deling av eiendom Gnr/bnr 149/1 - Grinnaplassen 

 

18/1592 18.09.2018 DS  411/18 R/TEK/BOLA M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Tyristrand Trevare 

 

18/1883 18.09.2018 DS  412/18 R/TEK/BOLA M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Coop Obs Bygg  - Hønefoss 

 

18/3400 18.09.2018 DS  413/18 R/TEK/AEMYH GNR 278/5 

Aashild Bang  

Silo Gnr/bnr 278/5 - Vestre Ådal 308 

 

18/3651 18.09.2018 DS  414/18 R/TEK/KARSPI GNR 108/3 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 108/3 - Honerudveien 16 
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18/926 19.09.2018 DS  415/18 R/TEK/KARGRA GNR 284/116 

Stig Thon  

Dispensasjon Gnr/bnr 284/116 - Liaveien 16 

 

18/2133 19.09.2018 DS  416/18 R/TEK/INGRIS GNR 110/10 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 110/10 - Hadelandsveien 617 

 

18/3695 19.09.2018 DS  417/18 R/TEK/INGRIS GNR 293/101 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/101 - Hansemyrveien 2 

 

17/3043 20.09.2018 DS  418/18 R/TEK/HALA GNR 39/11 

  

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

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

 

18/3588 20.09.2018 DS  419/18 R/TEK/HALA GNR 38/222 

  

Oppsetting av støttemur Gnr/bnr 38/222 - Tanberglia 

 

18/3484 20.09.2018 DS  420/18 R/TEK/AEMYH GNR 271/344 

  

Lagerbygg Gnr/bnr 271/344 - Hensmoveien 27 

 

18/3334 20.09.2018 DS  421/18 R/TEK/AEMYH GNR 297/105 

  

Tilbygg - fritidsbolig Gnr/bnr 297/105 - Skåpmyrveien 28 

 

18/3244 20.09.2018 DS  422/18 R/TEK/KARGRA GNR 45/102 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 45/102 - Andreas Zeiers vei 2 

 

16/958 21.09.2018 DS  423/18 R/TEK/KRIGRO GNR 94/1 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 94/1 - Viulveien 292 

 

18/3681 21.09.2018 DS  424/18 R/TEK/KARGRA GNR 45/228 

Karen Backe Langum  

Bruksendring Gnr/bnr 45/228 - Høybyveien 63 
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18/3460 21.09.2018 DS  425/18 R/TEK/HALA GNR 44/101 

Verdibruket AS  

Balkonger til bolig Gnr/bnr 44/101 - Arnegårdsveien 9 

 

18/3556 24.09.2018 DS  427/18 R/TEK/HALA GNR 47/131/1 

Emil Nagell Langslet  

Tilbygg Gnr/bnr/fm/snr 47/131/0/1 

 

18/3509 24.09.2018 DS  428/18 R/TEK/BERLE GNR 49/300 

  

Utvide balkonger Gnr/bnr 49/300 - Baglerveien 

 

18/2981 24.09.2018 DS  429/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/495 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/495 - Norderhovsgata 10 

 

18/3354 24.09.2018 DS  430/18 R/TEK/AEMYH GNR 150/3 

Knut Sørgaard  

Dispensasjon Gnr/bnr 150/3 - Strømsoddveien 198 

 

18/3073 25.09.2018 DS  431/18 R/TEK/KRIGRO GNR 86/170 

  

Vedrørende bruk av eiendom Gnr/bnr 86/170 - Storløkkaveien 11 

 

18/3800 26.09.2018 DS  433/18 R/TEK/AEMYH GNR 100/68 

  

Reparasjon av pipe Gnr/bnr 100/68 - Klekkenveien 76 

 

18/3801 26.09.2018 DS  434/18 R/TEK/AEMYH GNR 267/1 

  

Reparasjon av pipe Gnr/bnr 267/1 - Berggårdsveien 21 

 

18/3841 26.09.2018 DS  435/18 R/TEK/INGRIS GNR 72/2 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 72/2 - Sætraveien 46 

 

18/3772 26.09.2018 DS  436/18 R/TEK/AEMYH GNR 45/21 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 45/21 - Riperbakken 18 
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18/3412 26.09.2018 DS  437/18 R/TEK/HALA GNR 108/3 

  

Enebolig, riving og bruksendring Gnr/bnr 108/3 - Honerudveien 16 

 

18/1496 26.09.2018 DS  438/18 R/TEK/BERLE GNR 131/32 

  

Fasadeendringer Gnr/bnr 131/32 - Harehaugveien 5 

 

17/111 27.09.2018 DS  439/18 R/TEK/HALA GNR 39/218 

  

Skole Hønefoss sør - Benterud Gnr/bnr 39/218 

 

18/3802 28.09.2018 DS  440/18 R/TEK/HALA GNR 128/40 

Tor Ove Hamborg  

Deling av eiendom Gnr/bnr 128/40 - Granaas 

 

18/3676 28.09.2018 DS  441/18 R/TEK/HALA GNR 274/146 

In Situ AS  

Montering av serviceskilt nummer 609 Gnr/bnr 274/146 - Gamle Ådalsvei 23 

 

 



RI N GERI KE KOM M U N E
Miljø og arealforvaltning, V iltnemnda

Viltnemndas medlemmer

Referat fra møte i V iltnemnda

Sted : Fossveien 9, Hønefoss
Tid : torsdag 30. august kl. 18.00 – 19:30

Tilstede: Richard Baksvær (lede r), Erik Haugen , Brynjulf Holte, Elisabeth Bjerknes, Anne Sandum,
Anne - Berit Tuft og Ellen Hougsrud ( landbrukskontoret )

Meldt f or fall: Anders H. Holte . Det ble for kort frist til å kalle inn varamedlemmer.

Richard Baksvær ledet møtet.

Det ble servert kaffe og kringle.

Saksliste:

Sak 17/18 FASTSETTELSE AV FELLINGSAVGIFT 2018

Vedtak:
Fellingsavgiften videreføres som for 2017. For elg betyr dette en fellingsavgift på kr. 510, - for voksne
dyr og kr. 220, - for kalv, og for hjort kr. 350, - for voksne dyr og kr. 210, - for kalv.

Sak 18/18 PÅLEGG OM RAPPORTERING UNDER STORVILTJAKTA

Ordlyde n i vedtaket endres slik at rapporteringen også gjelder hjort.

Vedtak:
I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt § 32 tredje ledd om rapportering pålegges jegere å
rapportere sett og skutt elg og hjort samt slaktevekter i «Sett og skutt» etter første uke av elgjakta, i
tillegg til vanlig sluttrapportering. Valdleder må godkjenne disse registreringene etter den første uka
av elgjakta, i tillegg til vanlig sluttrapportering.

Dersom rapporteringen gjøres på papirskjema sendes kopi av sett elg og h jort - skjema til
landbrukskontoret per epost til landbruk@ringerike.kommune.no eller per post til Landbrukskontoret,
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

Det skal i tillegg rapporteres slaktevekter, og l everes tenner av elg og hjort i utleverte tannposer.
Tennene bør fortrinnsvis leveres samlet for hvert vald så fort jakta er ferdig og senest 14 dager etter
at jakta er avsluttet.



Sak 20/18 ADMINISTRASJONSSKRIV 2018

Liten endring på s. 2; «elgen» endres til «hjorteviltet», linje 13.

Landbrukskontoret sjekker ut om det er aktuelt med informasjon om elgens svelgbrems ut til
valdene. Dette tas ikke inn i informasjonsskrivet i denne omgang da det er ønskelig å få sendt u t
skrivet så fort som mulig på grunn av hjortejakta som starter 1. september. Informasjonsskrivet
sendes ut i kveld.

Sak 21/18 VILTNEMNDAS KONTROLL UNDER STOVILTJAKTA

Utvida kontroll tar mye tid og er svært ressurskrevende, og bør ikke gjennomføres hver t år, men ved
unntakstilfeller. Kontroll i 2018 for enkeltvald gjennomføres som tidligere år.

Erik Haugen må ha ny arbeidsavtale da den gamle gikk ut 31.12.17. Administrasjonen sjekker opp og
gir tilbakemelding .

Hva er status angående politianmeldelsene som ble sendt inn i fjor? Landbrukskontoret har tatt
kontakt med politiet og spurt om resultatet, men har ikke fått noe svar enda. Viltnemnda ønsker at
det på nytt tas kontakt med politiet for et endelig svar, da gjerne før jakta. Viltnemnda mener også
det er vikti g at administrasjonen følger opp med rask oversendelse til politiet når slike saker oppstår .

Sak 22/18 ORIENTERINGSSAKER

Norsk ornitologisk forening (NOF)
- Landbrukskontoret sjekker opp saksgang ved søknad om skadefelling av f ugl i f orhold til N O F

og høringsrunde før vedtak.

U tsettelse av jakt:
- Haugsbygd og Norderhov starter jakta 5. og 6. oktober. Veme/Oppen har utsatt til 10.

oktober. Ask har utsatt til 5 oktober.
Oversikt over vald som har utsatte jakttider sendes viltnemnda.

Elgbeitetakst Nordmarka Elgregion
- Det har vært mulig å gjennomf øre elgbeitetakst andre steder tross samme værforhold. Det er

ingen automatikk i å få støtte, men regionen kan søke på nytt hvor det da gjøres en ny
vurdering.

Merkeprosjekt
- Mye utbygging påvirker trekkrutene. I tillegg er d et en økning i hjortebestand. Et

merkeprosjekt på hjort kunne vært nyttig og interessant. Dette må i så fall organiseres som
et prosjekt med søknad om midler til fylke skommunen. Landbrukskon toret sjekker de tte ut.

Valdledermøte 4. september
- Landbrukskontoret organiserer møtet. Innkallingen sendes til viltnemnda da det er usikkert

om alle har mottatt denne.

Rapportering til viltnemnda
- J aktlaget hos Jesper Henriksen skal rapportere fall a v hjort direkte til viltnemnda v/Richard.



Dato for neste møte:
- Det tas utgangspunkt i 12. november som dato for neste møte.

EVENTUELT

Småendringer på kontrollskjema; stryke «prisen» på betalt jegeravgift.

Det er ønskelig at viltnemnda informeres om relevante forhold når de t gjelder store rovvilt.

Landbrukskontoret informerte om ny E - 16 Eggemoen. Viltet har i dag en passasje på 140 m mellom
flystripa på Eggemoen og avfallsanlegget til HRA. Det blir viktig å sørge for at trekkmuligheten her
opprettholdes. Med valgt trasé bli r dette utfordrende, men vi vil gi innspill til statens vegvesen for å
få til så gode løsninger som mulig.



RI N GERI KE KOM M U N E
Miljø og arealforvaltning, V iltnemnda

Viltnemndas medlemmer

Referat fra møte i V iltnemnda

Sted : Fossveien 9, Hønefoss
Tid : torsdag 7. juni kl. 18.00 - 20 .00

Tilstede: Richard Baksvær (leder), Erik Haugen, Anders H. Holte, Brynjulf Holte, Elisabeth Bjerknes,
Anne Sandum, Anne - Berit Tuft og Halldis Linde Lie ( landbrukskontoret )

Richard Baksvær ledet møtet.

Det ble servert kaffe og kringle.

Saksliste:

Sak 10/18 TILDELING AV FELLINGSTILLATELSER ENKELTVALD ELG

Tildeling til Ramberget jaktlag ble diskutert, da arealet bak fellingstillatelsen er lavere enn for
nabovaldene. Dette er et område med lite elg. Tatt i betraktning at valdet ikke fikk tildelt dyr i fjor,
ligger det nå i underkant av 6000 dekar bak en fellingstillatelse. Nemnda legger opp til at valdet får
tildelt dyr annethvert år. Begrunnelsen bør komme klart fram i vedtaket, slik at valdet skjønner at det
ikke er noen automatikk i at de får tildelt dyr hvert år.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Foreslått oppsett vedtas. Det sendes ut et vedtaksbrev til enkeltvaldene sammen med
fellingstillatelsen, med anbefaling om å skyte kalv og ungdyr .

Ramberget jaktlag får i tillegg en begrunnelse på vedtaket om tildeling av dyr, med en forklaring på
hvorfor valdet fikk tildelt dyr i år, men ikke i fjor .

Sak 11/18 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ELGBEITETAKSERING FRA NORDMARKA ELGREGION

Viltnemnda ser på elgbeitetaksering som et positivt tiltak, og ser fram til å få en oversikt over
elgbeitesituasjonen i Nordmarka.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond m.m. § 5a tildeles Nordmarka Elgregion kr. 15.000, -
som tilskudd til elgbeitetaksering i Nordmarka.

Det forutsettes at landbrukskontoret får tilgang på resultatene fra elgbeitetaksten. Tilskuddet
utbetales til oppgitt konto når prosjektet er ferdigstilt.

Sak 12/18 STATUSOPPDATERING VILTKONTOER

Saken ble tatt til orientering.

Sak 13/18 DRØFTINGSSAK - NES HJORTEVALD

Anders H. Holte og Brynjulf Holte trådte ut av nemnda da saken ble behandlet.

Alternativene til løsning ble diskutert. Hovedutfordringen ligger i manglende kommunikasjon, og at
hjortevaldleder i Nes, Torgrim Holte, ikke får kontakt med vald 40 Nes nord. Dette gjelder både
valdleder Jesper Henriksen og jegerne som jakter på hans eiendom.

Nemnda konkluderte med at problemene med kommunikasjon trolig ikke vil bedres, men at dette
problemet ikke kan føres over på andre nabovald. Det utnevnes en representant fra viltnemnda som
tar på seg oppføl ging av vald 40 , og jegerne i vald 40 rapporterer felt hjort direkte til representant i
viltnemnda. Det synes hensiktsmessig at denne ordningen gjelder for resten av
bestandsplanperioden, fram til 2020. Representant fra viltnemnda rapporterer resultatene videre til
hj ortevaldleder Torgrim Holte.

Vedtak ble enstemmig vedtatt. Anders Holte og Brynjulf Holte deltok ikke i avstemmingen.

Vedtak:
Vald 40 Nes nord pålegges å rapportere felt hjort direkte til representant i viltnemnda . Vedtaket
gjelder inneværende planperiode .

Sak 14/18 DRØFTINGSSAK - RANDSFJORD VEST ELGREGION (RVE)

Det er enighet om at grunneierne bør ta initiativ til et samarbeid, men det er mange som ikke er
motivert eller har tid til å ta tak i saken på grunneiernivå. Anders Holte melder om grei
kommunika sjon med jaktfelt over grensa i Sør - Aurdal. Samtalene kan tyde på at enkelte av valdene
på andre siden av kommunegrensen holder tilbake på kvotene.

Landbrukskontoret prøver en siste gang å få til et samarbeid, men det kan ikke forventes at Ringerike
drar hele lasset alene. Valdlederne på Ringerikes side av kommunegrensen kan involveres i arbeidet.
Landbrukskontoret har begrenset med ressurser å bruke på saken, i likhet med de fleste andre
kommunene i regionen.

Under ordinær jakt oppfordres det til å skyte trekkelg ved grensa . Skadefelling gis unntaksvis og
søknader vurderes fortløpende.



Vedtak:
Landbrukskontoret tar en siste runde med de andre kommunale viltforvalterne angående Randsfjord
Vest Elgregion . Valdledere på Ringerikes side av kommunegrensen kan involveres i arbeidet.

Dersom samtalene mellom de kommunale viltforvalterne ikke kommer noen vei, tas det direkte
kontakt med valdledere på andre siden av kommune - og fylkes grensen.

Sak 15/18 DRØFTINGSSAK – ELG OG BEITESKADER I NES I ÅDAL

Beiteskadene på furuvegetasjonen etter årets vinter er sammenlignbart med beitesituasjonen i 1994.
Beiteskadene har vært mindre de siste årene på grunn av milde vintre, men det er bare en hard
vinter som skal til for at all furuforyngelsen blir s kadet. Trekkelgen er hovedproblemet. Den begynte
å komme før jul, men størstedelen kom etter nyttår.

Dersom fôring av elg skal være et tiltak for å hindre beiteskader må det fôres langt unna. Fôring må
søkes om til Mattilsynet, men det skal mye til at fôr ing med bakgrunn i beiteskader vil bli godkjent.
Sør - Aurdal ligger også innenfor sone 1 for skrantesjuke, hvor fôring ikke tillates i det hele tatt.

Landbrukskontoret utforsker m ulighet en for merkeprosjekt av elg i Nes og over kommunegrensene .

Vedtak ble e nstemmig vedtatt.

Vedtak:
Ha som mål å bedre kommunikasjonen innad i valdet, mellom valdleder, jegere og grunneiere, slik at
jakttrykket rettes til de områdene det er mye elg. Ettersom trekkelgen er hovedutfordringen, og at
den kommer fra Sør - Aurdal og Søndre Land, vil det være all e til gagn med mer kommunikasjon og
samarbeid med vald om ligger på andre siden av kommunegrensen. Et samarbeid i form av
Randsfjord Vest Elgregion virker sentralt.

Landbrukskontoret kan unntaksvis gi skadefellingstillatelse på trekkelg langs E16 etter søk nad, for å
hindre farlige trafikksituasjoner. Dyr felt under skadefelling tilfaller viltfondet. Det oppfordres sterkt
til at d yrene tas ut under ordinær jakt. Det er mulig å overskyte kvota med inntil 20 % enkelte år.

Sak 16/18 ORIENTERINGSSAKER

Norsk Orn itologisk Forening
- Landbrukskontoret sjekker om NOF kan kreve å bli høringsinstans og bli informert ved hver

søknad om skadefelling på fugl.
Fôring av fugl ved Gledeshuset

- Tekst på skilt bør være en anbefaling om ikke å mate fuglene. Saken blir liggende ti l
landbrukskontoret hører tilbake fra teknisk.

Forvaltningsplan for gås
- Tatt til orientering

Klage på avslag på søknad om skadefelling av elg i Åsa
- Tatt til orientering

Kommunale mål for hjorteviltforvaltningen
- Tatt til orientering
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Ringerike kommune – gbnr. 29/6 m.fl. - vegtiltak – klage på avvisning 
 

VEDTAK 
 
  
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 7. 
desember 2017. 
  
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
  
  
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 26. april 2018. Vi beklager lang 
saksbehandlingstid. 
  
Sakens bakgrunn 
Ringerike kommune fattet 7. desember 2017 vedtak om å avvise klage av 29. januar 2017 fra 
Sylvian Dahlberg Bye på kommunens vedtak om at det ikke er utført søknadspliktige veitiltak 
i «trasealternativ 1» på eiendommene gbnr. 29/1 og 29/6, og at de utførte arbeider derfor ikke 
er en overtredelse av plan- og bygningsloven som kan forfølges som ulovlige tiltak, jf. plan 
og bygningslovens § 32-1. 
 
Kommunens avvisningsvedtak av 7. desember 2017 ble påklaget av Bye i brev av 28. 
desember 2017. Bye har i tillegg sendt kommentar til saken i brev av 6.  og 28. april 2018. 
 
I klagen viser Bye blant annet til at hovedutvalget i vedtaket 7. desember 2017 ikke fant det 
nødvendig å vurdere inngrepene etter plan- og bygningslovens § 20-5 g). Hun mener 
Naturmangfoldloven skulle vært drøftet og realitetsbehandlet. Bye viser til at det var en stor 
mengde vedlegg til saksframlegget for sak 81/17, men savner dokumenter fra 2012 til 
2015. Hun er også uenig i beskrivelsene av inngrepene, hun mener at traseen over jordet på 
29/6 var grodd igjen, at traseen ikke var en vei men en sti, og at det er anlagt ny vei over 
jordet, som har medført at kart har blitt endret. Bye mener kommunen skulle ha vurdert 
inngrepene etter plan- og bygningslovens § 20-1 k) – vesentlige terrenginngrep, og etter 
bokstav l) – anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass. Bye mener at inngrepene har 
hatt betydning for den pågående jordskiftesaken, og valg av alternativ veitrase. Bye viser til at 
inngrepene ble gjort i et LNF-område med stor forekomst av dragehode som det finnes en 
egen forskrift for, og at inngrepene har medført skade for vannkilde. 
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Det vises til klagen i sin helhet. 
 
Det er videre gitt kommentar i saken fra advokat Johan VD Kongsvik i brev av 21. januar 
2018 på vegne av Leif Ole Bjørnstad, eier av eiendommen gbnr. 29/1. Det vises i brevet til at 
landbrukseiendommene 29/1 og 29/3 har rett til å kjøre over 29/5 og 29/6. Det avvises at det 
er igangsatt veitiltak, ut over å holde den gamle kjøretraseen til de to nabogårdene i hevd. Det 
avvises at de vedlikeholdsarbeider som er foretatt er søknadspliktige tiltak. Veien har vært en 
«hest og kjerrevei» og kjørbar med landbruksmaskiner. Ikke en sti.  
 
Klagen ble behandlet av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 9. april 2018, men 
kommunen har ikke funnet grunnlag for å endre sitt tidligere vedtak. 
  
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9, 
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene.  
   
Fylkesmannens merknader 
I saken skal det vurderes om det er utført søknadspliktige tiltak i «trasealternativ 1». Det 
pågår i dag en sak ved Jordskifteretten vedrørende avklaring av veirett til eiendommen gbnr. 
29/5. Det er i saken fire trasealternativer til behandling, og de arbeider som denne saken 
vedrører er utført i «trasealternativ 1», som går fra gbnr. 29/1 over 29/6 til 29/5.  
 
Fylkesmannen forutsetter at sakens historikk er kjent for sakens parter, og vi går ikke 
nærmere inn på dette. 
 
Klagerett og klagefrist 
Klager er part i avvisningssaken, og har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. 
forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Eiendommene ligger innenfor et område som er regulert til LNF-formål i kommuneplanens 
arealdel 2007-2019. Kommuneplanen er vedtatt av kommunestyret den 30. august 2007. 
Eiendommene er ikke omfattet av reguleringsplan. 
 
Det er på eiendommene registrert dragehode. Dragehode er rødlistet, og ble vernet av Kongen 
i statsråd 20. mai 2011 i medhold av Naturmangfoldloven § 23. Det er gitt egen forskrift om 
dragehode som prioritert art, og som forvaltes av Fylkesmannen, jf. forskriftens § 5. 
 
Vurdering av klagers anførsler 
Klager mener at det er foretatt søknadspliktige tiltak, jf. plan- og bygningslovens kapitel 20, 
og at kommunen derfor plikter å foreta ulovlighetsoppfølgning, jf. plan- og bygningsloven § 
32-1. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 

«Plikt til å forfølge ulovligheter 

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
loven.  
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Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge 
ulovligheten. Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak.» 

Det fremgår av Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 352 at «selv om uttrykket "skal" er benyttet, er 
det ikke ment å skape rettigheter for andre. Ingen private rettssubjekter har rettskrav på at 
kommunen forfølger ulovligheter.» 
 
Kommunens beslutning om ikke å forfølge et forhold som ulovlig, er ikke er et enkeltvedtak 
som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. På dette grunnlag er avvisningen av klagen fra 
Bye i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. Fylkesmannen velger allikevel å 
foreta en vurdering av om det foreligger ulovligheter. 
 
Bye har i saken anført at det ikke tidligere har ligget en vei den omhandlende trase, men 
snarere en sti. Fylkesmannen viser til at det fremgår av kommunens saksfremlegg at veien 
tidligere var atkomst til eiendommen gbnr. 29/1. Videre fremgår det av utskrift fra Norge i 
bilder fra 2004 at veien har karakter av en vei fremfor en sti. Det er også i saken redegjort for 
at veien er brukt til kjøring med skurtresker. Fylkesmannen legger således til grunn at det 
tidligere har gått en vei over jordet som har vært benyttet av landbruksmaskiner.  
 
Vurdering av om det er utført tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene 
Det fremgår av saken at kommunen har vært på befaring på eiendommen den 30. november 
2016, og at det er utarbeidet befaringsrapport og vurdering av tiltak den 9. januar 2017. Det 
er denne vurdering, Byes klage av 29. januar 2017 retter seg imot. Rapport er utferdiget i 
medhold av forvaltningsloven § 11 bokstav d annet ledd.  Av rapporten fremgår det at 
kommunen ikke har funnet at det er utført søknadspliktige arbeider på eiendommene, og at 
kommunen derfor ikke vil foreta ulovlighetsoppfølgning. 
 
Rapporten beskriver de arbeider det er foretatt på eiendommene, og vi viser nærmere til 
rapportens s. 2-3: 
 

«Befaringen startet med at trasealternativ 1 ble gått østfra og vestover. Det 
jordskifteretten kaller «Rode 2» og «Rode 3» av alternativ 1 ble befart. Etter å ha 
passert over jordet på 29/1, stanset deltakerne og så på traseen med dens hjulspor osv i 
oppoverbakken inne i skogen. I første venstresving ble traseen målt til å ha en bredde 
på ca. 2,5 m. Det var vanskelig å se spor etter inngrep som skal ha blitt utført der for 
41/2 år siden. Grøtåsen kommenterte at han hadde fått tillatelse av Bjørnstad til å fjerne 
furu og til å rette innerkanten av traseen. Han opplyste at det ikke var tilført masse, 
bare «pusset på kanten». 

 
Litt videre langs traseen inne i skogen, litt lengre vest, ble det målt spor etter inngrep 
på nordsiden av traseen over en ca 8 m lang strekning. Det var det en inntil ca 0,5 m 
høy «skjæring». Masser som var fjernet i «skjæringen», var lagt på vestsiden av 
traseen der det ble måt en inntil ca. 0,3 m høy «skråning», slik at total trasebredde 
akkurat der var ca 4,5 m. Grøtåsen fortalte at dette var gjort for å gjøre veien kjørbar. 

 
[…] 

 
Den siste delen av traseen på 29/6 går i en skråning. Det er noe sidehelning samtidig 
som det er en bakke opp til 29/5. Det var her det var gjort størst inngrep langs 
trasealternativ 1. I følge Grøtåsen var dette gjort fordi det skulle fraktes materialer til 
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29/5. Det var inngrep langs en ca 30 m lang strekning. Grøtåsen forklarte at det med 
gravemaskinskuffe var skrapt av noe i veikanten på nordsiden, og så var disse massene 
lagt i nedkant å sørsiden. «Skjæringa» på nordsiden hadde lengst oppe (lengst vest) fra 
ca 20 cm – 40 cm høyde. På det meste er det ca 80 cm høyde på skjæringa på 
nordsiden. Grøtåsen påpekte at det var skjæring der før, og at inngrepene ikke har ført 
til 80 cm ny/økt skjæring. Det var verken pigget eller sprengt. Han presiserte at det 
ikke var tilkjørt steiner eller andre masser, men redegjorde for at det var lagt 2 
traktorskuffer med takstein i bunnen av bakken.» 

 
På bakgrunn av rapporten har kommunen konkludert med at det ikke er utført tiltak som 
omfattes av byggesaksbestemmelsene i «trasealternativ 1». Kommunen har anført at saken 
ikke gjelder bygging av ny vei, og derfor ikke er et tiltak, jf. plan- og bygningsloven bokstav 
a. Kommunen har heller ikke funnet at det utførte arbeidet omfattes av plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstav b, som gjelder vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av 
tiltak som nevnt i § 20-1 bokstav a. Kommunen har gitt følgende begrunnelse:   
 

«De vesentligste inngrepene som det er redegjort for ovenfor, dreier seg om 
strekninger av begrenset lengde, det er blant annet nevnt ca. 8 m og ca. 30 m. Videre 
er det nevnt at synlige skjæringer i «rode 2» er inntil 0,5 m og i «rode 3» inntil 0.8 m, 
og vi har inntrykk av at dette ikke i særlig grad er nye skjæringer men tidligere 
skjæringer som er berørt. Fyllingene er også av begrenset omfang, det er referert til at 
disse har en høyde på inntil ca. 0,3 m i «rode 2» og inntil ca. 1,0 m i «rode 3». Vår 
konklusjon er at inngrepene ikke har et omfang som gjør at de ut ifra selve omfanget 
kommer inn under vesentlig endring eller vesentlig reparasjon.»  

 
Kommunen har også vektlagt at arbeidene er gjort med skuff på gravemaskin, og ikke ved 
pigging eller sprengning. Videre er det anført at masser som er fremkommet ved dette arbeid 
er lagt på nedsiden av traseen, og at det ikke er tilført masser. Kommunen har i saken forutsatt 
at det er vanlig at diverse kjørbare traseer har behov for vedlikehold og noe utbedring på 
grunn av erodering, slitasje mv. Behovet for slike tiltak er ekstra stort når det skal frem 
skurtresker og andre kjøretøyer som er større enn personbiler. Kommunen legger til grunn at 
de utførte arbeider har karakter av «utbedringer», og derfor ikke utløser plikt til å søke om 
tillatelse.  
 
Kommunen har videre konkludert med at tiltakene er omfattet av unntaksregelen i 
byggesaksforskriftens § 4-1 bokstav e nr. 7 som unntar mindre fylling eller planering av 
terreng fra søknadsplikten, og at tiltakene heller ikke utløser søknadsplikt etter retningslinjene 
som formannskapet vedtok 16.9.14 for oppfylling/massedeponi. På dette grunnlag anfører 
kommunen at det ikke har vært nødvendig å vurdere om de utførte tiltak trenger å fritas etter 
plan- og bygningslovens § 20-5 bokstav g. Kommunen har vist til at § 20-5 bokstav g er gitt 
til bygningsmyndigheten for å kunne unnta diverse mindre tiltak som kommunen finner grunn 
til å frita fra søknadsplikten. I denne saken har kommunen funnet at tiltakene som ble utført i 
2012 var direkte unntatt fra kravet om saksbehandling, og at bestemmelsen i §20-5 bokstav g 
derfor ikke kom til anvendelse.  
 
Fylkesmannen viser til kommunens vurderinger, og tiltrer disse. Fylkesmannen finner ikke at 
forholdet er omfattet av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k «vesentlig terrenginngrep» 
eller bokstav l «anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass.  Begrepet «vesentlig 
terrenginngrep» omfatter både utgraving og oppfylling. Inn under utgraving går blant annet 
gruvevirksomhet, steinbrudd og andre masseuttak av mineraler som sand og grus. Utfylling 
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omfatter blant annet bakkeplanering (terrassering, fylling). Anlegg av parker og hager, 
dambygging ved utgraving eller bruk av masse til oppdemming mv. I sårbare områder som 
verdifulle kulturlandskap vil også mindre inngrep kunne få store konsekvenser, slik at de etter 
omstendighetene må anses som vesentlige. Jo mer ømfintlig terrenget er, desto mindre skal 
det til før søknadsplikten utløses. Fylkesmannen viser til at det er registrert dragehode i 
området. Følgende fremgår av befaringsrapporten: 
 

«På befaringen viste Hellum fram kart fra rapport «Dragehode i Buskerud» […]. 
Kartene viser store forekomster av dragehode i skraverte områder, blant annet rett øst 
for det sted befaringen startet samt i flere områder av varierende størrelse nord for 
trasealternativ 1. et ytterligere område, og aller største område, er sør for 
trasealternativ 1, hovedsakelig på 29/3 men også på 29/6 og noe på 29/5. I tillegg til 
slike skraverte områder vises små delpopulasjoner.»   

 
Fylkesmannen viser til at de utførte arbeider av kommunen er beskrevet som «utbedringer» på 
eksisterende vei, og at det ikke tyder på at dette arbeid har gått ut over forekomsten av 
dragehode. Vi finner derfor ikke grunnlag for å konkludere at tiltaket er omfattet av plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstav k. Vi finner heller ikke at tiltaket er omfattet av plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstav l. Tiltak i form av veianlegg går til dels inn under ordlyden av 
bokstav a, k og l, og vi viser derfor til de allerede anførte vurderinger over.  
 
Vurdering etter naturmangfoldloven 
Når det gjelder kommunens vurdering etter Naturmangfoldloven fremgår denne dels av 
befaringsrapporten datert 9. januar 2017 og kommunens senere saksfremstilling i saken. Det 
er hensynet til forekomsten av dragehode som er relevant vurderingsmoment i forhold til 
naturmangfoldloven. Kommunen har i saken vist til rapport «Dragehode i Buskerud» 
utarbeidet av Sweco Norge AS v. Frode Løset på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud. 
Rapporten kartlegger blant annet dragehode i Ringerike kommune, og inneholder kart som 
viser hvor det er dragehodeforekomster. Kommunen har også vist til at Fylkesmannen er kjent 
med saken. Kommunen finner dermed at kunnskapsgrunnlaget for å vurdere tiltaket opp imot 
naturmangfoldloven er godt, jf. lovens § 8. 
 
Kommunen har anført at de ikke finner at det er behov for en nærmere vurdering av om tiltak 
som er utført i trasealternativ 1 har hatt betydning for dragehodeforekomstens 
«bestandssituasjon eller utvikling.» Kommunen viser derimot til at forholdet skal vurderes 
nærmere, dersom Jordskifteretten kommer frem til at det skal utføres veitiltak i trasealternativ 
1 eller 3.  
 
Kommunen har kommet til at de begrensede veitiltakene utført i 2012 ikke har medført risiko 
for alvorlig eller irreversibel skade, og at føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 
dermed ikke kommer til anvendelse. Det vises også til at det ikke er tilkjørt masser ved 
arbeid, som kan fører til at fremmede organismer sprer seg. Kommunen har også vurdert 
saken opp imot naturmangfoldloven § 10, 11 og 12.  
 
Fylkesmannen har ikke merknader til de vurderinger kommunen har gjort etter 
Naturmangfoldloven, og tiltrer også disse.  
 
Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler, men har etter en samlet vurdering kommet 
til at disse ikke kan føre frem.  
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Konklusjon 
Fylkesmannen stadfester på dette grunnlag Ringerike kommune vedtak av 7. desember 2017 
om avvisning av klage. Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt 
vedtak og har ikke merknader til det utviste skjønn. 
 
 
Etter fullmakt 
 
Ingebjørg Haug 
fungerende fagsjef 
 

  Jeanette Bang 
   

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
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Fra: Jeanette Bang [fmbujba@fylkesmannen.no] 
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Kopi:  

Sendt: 25.09.2018 09:17:54 
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Jeanette Bang 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

 

Fra:  Unni Suther 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/693-26 35010/18 K23 28.09.2018 

Luftmålinger i Hønefoss - underveisrapport  

 

Det vises til kommunestyresak 107/17. Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen har anmodet 

om at det fremmes en orienteringssak til Hovedutvalgene om hvilke avtaler som er inngått, 

hvem vi samarbeider med og hvor lenge vi skal måle. 

 

Organisering 

Det er etablert en intern og en ekstern arbeidsgruppe. I den interne arbeidsgruppen deltar 

Planavdelingen, Forurensningsmyndigheten, Eiendomsforvaltningen og Kommuneoverlegen. I 

den eksterne arbeidsgruppen deltar i tillegg representanter fra Buskerud fylkeskommunes 

samferdselsavdeling og fra Statens vegvesen.  

  

Arbeidsgruppen har stått for anbudsrunden og avtaleinngåelsen. Den eksterne arbeidsgruppen 

er nedsatt og vi har avtalt av arbeidet starter når vi får mer informasjon om luftkvaliteten i 

vinterhalvåret.  

 

Avtaleinngåelse 

Ringerike kommune har inngått avtale med Norsk institutt for luftforskning (NILU) om 

gjennomføring av ett års målinger av luftkvaliteten i Hønefoss. Luftkvalitetsmålingene omfatter 

Nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM2,5 og PM10)).  

 

Det er opprettet formell kontakt mellom Kommuneoverlegen og NILU.    

 

Måleperiode 

Målingene startet 1. juni 2018 og varer ut mai 2019.  

 

Målesteder 

Målingene omfatter meteorologi og luftkvalitet fra målestasjon på Hønefoss skole og passive 

prøvetakinger (NO2) langs hovedveiene i Hønefoss. Meteorologiske målinger er lagt til 

prosjektet for å få et bedre beregningsgrunnlag for hvordan forurensningen fordeler seg i byen 

og for å fremstille kvalitetsmessig bedre fagrapporten. 



 

 

Vi har prioritert prøvetaking langs eksisterende og fremtidige skoleveier, ved skoler og 

barnehager. Det er lagt til 2 ekstra prøvetakingssteder for å få resultater fra alle innfartsveiene 

til byen. 

 

Fagrapport 

I avtalen inngår at NILU skal fremlegge en fagrapport 3 måneder etter avsluttet måleperiode. 

 

Resultater 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern og forurensningsmyndigheten følger regelmessig med på 

måleresultatene.    

Målingene viser generelt lite forurensninger i sommerhalvåret, det har også vært tilfellet frem 

til nå. Spesielle forhold i august – oktober 2018 er vedlikehold av Kvernbergsundbru som til 

nå, synes å ha medført mindre trafikk gjennom Hønefoss. Dette er meldt til NILU og de vil 

innarbeide informasjonen i fagrapporten.  

 

Informasjonsformidling 

Informasjon om oppstart av målinger og muligheten for å følge med på resultatene ble sendt 

lokale media i juni 2018 og publisert der.  

 

Ringerike kommune har opprettet nettsiden «luftkvalitet» under temaområdet «natur og miljø». 

På denne siden er en kort informasjon om pågående målinger og helseeffekter. Nettsiden har 

lenke til NILU’s informasjonsside med tilsvarende tema.  

Timesverdier fra målestasjonen på Hønefoss skole vises på NILU’s nettside 

http://luftkvalitet.info.  

 

Kommuneoverlegen vil dersom grenseverdiene overskrides gi helsefaglige råd til innbyggerne.  

Interne og eksterne arbeidsgruppe vil følge opp med forslag til tiltak for å redusere 

forurensningsnivåene underveis.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/2464 16.08.2018 DS  340/18 R/TEK/ELILUN GNR 86/360 

Kent Bondehagen  

Dispensasjon Gnr/bnr 86/360 - Harald Hårfagres vei 9 

 

18/2090 17.08.2018 DS  346/18 R/TEK/ELILUN GNR 117/9 

  

Tilbygg Gnr/bnr 117/9 - Almvegen 15 

 

18/3070 20.08.2018 DS  351/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/103 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/103 - Hansemyrveien 13 

 

18/3094 30.08.2018 DS  369/18 R/TEK/KARGRA GNR 132/364 

Kjell Gunnar Mobekk  

Bruksendring Gnr/bnr 132/364 - Færdenveien 50 

 

18/3286 31.08.2018 DS  370/18 R/TEK/HALA GNR 92/165, 92/172 

  

Lyssetting - teknisk rom Gnr/bnr 92/165, 92/172 - Eggmoen 

 

18/3139 31.08.2018 DS  371/18 R/TEK/BERLE GNR 95/161 

Arild Myrmel  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 95/161 - Oddliveien 18 

 

18/1523 31.08.2018 DS  372/18 R/TEK/KARGRA GNR 316/144 

Laima Armoniene  

Bruksendring kjeller, ny kjellertrapp, nye vinduer og avkjørsel Gnr/bnr 316/144 - 

Nansenveien 29 

 

18/3163 03.09.2018 DS  373/18 R/TEK/KARGRA GNR 161/87 

John Gunnar Tobru  

Tilbygg Gnr/bnr 161/87 - Gamle Hallingdalsveien 131 
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18/3003 03.09.2018 DS  374/18 R/TEK/ELILUN GNR 271/317 

  

Tilbygg Gnr/bnr 271/317 - Hensveien 70 

 

18/3201 05.09.2018 DS  375/18 R/TEK/KRIGRO GNR 276/2 

Thor Bergsund Aasen  

Tilbygg - skogshusvære Gnr/bnr 276/2 - Kallremmen 

 

18/3319 05.09.2018 DS  376/18 R/TEK/KNUKOL GNR 56/283 

Jan Terje Jørgensen  

Bruksendring - tilbakeføring av bileilighet Gnr/bnr 56/283 - Granittveien 22 

 

18/3106 06.09.2018 DS  377/18 R/TEK/BERLE GNR 271/94 

Toralf Opperud  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 271/94 - Pålerudbyen 22 

 

18/3377 06.09.2018 DS  378/18 R/TEK/AEMYH GNR 274/2 

  

Rehabilitering av teglskorstein med stål Gnr/bnr 274/2 - O.A. Hvals vei 8 

 

18/3289 07.09.2018 DS  379/18 R/TEK/AEMYH GNR 317/359 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 317/359 - Blyberggata 2 

 

18/3370 07.09.2018 DS  380/18 R/TEK/INGRIS GNR 299/14 

Øyvind Sondre Marthinsen  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 299/14 - Vestre Ådal 607 

 

18/3171 07.09.2018 DS  381/18 R/TEK/AEMYH GNR 89/148 

Alf Richard Huser  

Tilbygg Gnr/bnr 89/148 - Frydenhaugen 12 

 

18/3159 10.09.2018 DS  382/18 R/TEK/BERLE GNR 73/4 

Hans Petter Pedersen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 73/4 - Heierenveien 16 

 

18/3207 10.09.2018 DS  383/18 R/TEK/HALA GNR 37/7 

Buskerud fylkeskommune v/Eiendom  

Oppsetting av ballnett Gnr/bnr 37/7 - Hønefoss vgs 
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18/2983 10.09.2018 DS  384/18 R/TEK/KARSPI GNR 293/32 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/32 - Skarrudseterveien 28 

 

18/3079 10.09.2018 DS  385/18 R/TEK/AEMYH GNR 5/4 

Kirsten Østlie  

Bygging av tilbygg og ombygging Gnr/bnr 5/4 - Froksveien 20 

 

18/2374 10.09.2018 DS  386/18 R/TEK/KARGRA GNR 148/327 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 148/327 - Solskinnveien 597 

 

18/3373 10.09.2018 DS  387/18 R/TEK/ELIPAU GNR 139/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 139/1 - Pukerud 

 

18/2970 10.09.2018 DS  388/18 R/TEK/KARSPI GNR 293/68 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/68 - Skarrudseterveien 24 

 

18/3060 10.09.2018 DS  389/18 R/TEK/KARSPI GNR 277/51 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 277/51 - Flaskerudsetra 

 

18/3009 10.09.2018 DS  390/18 R/TEK/KARSPI GNR 295/177 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 295/177 - Vikersetra tomt 10 

 

16/5367 11.09.2018 DS  391/18 R/TEK/ANEWEB Q31 

Sameiet Rådalsveien  

Riving og fjerning av Rådalsbrua ved Sokna Rådalsbrua 

 

18/2672 11.09.2018 DS  392/18 R/TEK/KRIGRO GNR 262/192 

  

Enebolig med utleiedel Gnr/bnr 262/192 - Nakkerudalleen 44 

 

18/3237 11.09.2018 DS  393/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Moltelia 5 

 

18/3529 12.09.2018 DS  394/18 R/TEK/AEMYH GNR 148/18 
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Piperehabilitering Gnr/bnr148/18 - Midtmoen 16 

 

18/3504 12.09.2018 DS  395/18 R/TEK/INGRIS GNR 59/41 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 59/41 - Elvengveien 11 

 

18/3499 12.09.2018 DS  396/18 R/TEK/INGRIS GNR 59/30 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 59/30 - Elvengveien 13 

 

18/3508 12.09.2018 DS  397/18 R/TEK/INGRIS GNR 60/30 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 60/30 - Elvengveien 15 

 

18/3223 13.09.2018 DS  398/18 R/TEK/BERLE GNR 18/78 

  

Dispensasjon - Redskapsbod Gnr/bnr 18/78 - Bakkebakken 37 

 

18/2403 13.09.2018 DS  399/18 R/TEK/BERLE GNR 38/98 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 38/98 - Kartverksveien 21 

 

18/3330 14.09.2018 DS  400/18 R/TEK/HALA GNR 121/2 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 121/2 - Gamleveien 55 

 

16/1202 14.09.2018 DS  401/18 R/TEK/KRIGRO GNR 295/1 

  

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

 

18/3341 14.09.2018 DS  402/18 R/TEK/AEMYH GNR 295/177 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 295/177 - Vikersetra 

 

18/1859 14.09.2018 DS  403/18 R/TEK/KRIGRO GNR 55/20 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 55/20 - Veksalbakken 2 

 

18/3270 14.09.2018 DS  404/18 R/TEK/AEMYH GNR 75/1 

Jens Aabel  
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Driftsbygning Gnr/bnr 75/1 - Sandakerveien 286 

 

18/3570 14.09.2018 DS  405/18 R/TEK/INGRIS GNR 148/216 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 148/216 - Strømsoddveien 165 

 

18/3272 14.09.2018 DS  406/18 R/TEK/BERLE GNR 132/270 

Turid Kjos  

Tilbygg - vinterhage Gnr/bnr 132/270 - Hagaringen 11 

 

18/3280 17.09.2018 DS  407/18 R/TEK/BERLE GNR 54/22 

Stian Johnsrud Burheim  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 54/22 - Vebakken 5 

 

18/3454 17.09.2018 DS  408/18 R/TEK/AEMYH GNR 297/124 

  

Fritidsbolig - Vikerfjell Gnr/bnr 297/124 - Tosseviksetra 

 

18/2442 18.09.2018 DS  409/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/28 

Leonard Brahushi  

Tilbygg Gnr/bnr 293/28 

 

18/3058 18.09.2018 DS  410/18 R/TEK/ELIPAU GNR 149/1 

Wilhelm Pihl Cappelen Blystad  

Deling av eiendom Gnr/bnr 149/1 - Grinnaplassen 

 

18/1592 18.09.2018 DS  411/18 R/TEK/BOLA M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Tyristrand Trevare 

 

18/1883 18.09.2018 DS  412/18 R/TEK/BOLA M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Coop Obs Bygg  - Hønefoss 

 

18/3400 18.09.2018 DS  413/18 R/TEK/AEMYH GNR 278/5 

Aashild Bang  

Silo Gnr/bnr 278/5 - Vestre Ådal 308 

 

18/3651 18.09.2018 DS  414/18 R/TEK/KARSPI GNR 108/3 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 108/3 - Honerudveien 16 
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18/926 19.09.2018 DS  415/18 R/TEK/KARGRA GNR 284/116 

Stig Thon  

Dispensasjon Gnr/bnr 284/116 - Liaveien 16 

 

18/2133 19.09.2018 DS  416/18 R/TEK/INGRIS GNR 110/10 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 110/10 - Hadelandsveien 617 

 

18/3695 19.09.2018 DS  417/18 R/TEK/INGRIS GNR 293/101 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/101 - Hansemyrveien 2 

 

17/3043 20.09.2018 DS  418/18 R/TEK/HALA GNR 39/11 

  

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

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

 

18/3588 20.09.2018 DS  419/18 R/TEK/HALA GNR 38/222 

  

Oppsetting av støttemur Gnr/bnr 38/222 - Tanberglia 

 

18/3484 20.09.2018 DS  420/18 R/TEK/AEMYH GNR 271/344 

  

Lagerbygg Gnr/bnr 271/344 - Hensmoveien 27 

 

18/3334 20.09.2018 DS  421/18 R/TEK/AEMYH GNR 297/105 

  

Tilbygg - fritidsbolig Gnr/bnr 297/105 - Skåpmyrveien 28 

 

18/3244 20.09.2018 DS  422/18 R/TEK/KARGRA GNR 45/102 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 45/102 - Andreas Zeiers vei 2 

 

16/958 21.09.2018 DS  423/18 R/TEK/KRIGRO GNR 94/1 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 94/1 - Viulveien 292 

 

18/3681 21.09.2018 DS  424/18 R/TEK/KARGRA GNR 45/228 

Karen Backe Langum  

Bruksendring Gnr/bnr 45/228 - Høybyveien 63 
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18/3460 21.09.2018 DS  425/18 R/TEK/HALA GNR 44/101 

Verdibruket AS  

Balkonger til bolig Gnr/bnr 44/101 - Arnegårdsveien 9 

 

18/3556 24.09.2018 DS  427/18 R/TEK/HALA GNR 47/131/1 

Emil Nagell Langslet  

Tilbygg Gnr/bnr/fm/snr 47/131/0/1 

 

18/3509 24.09.2018 DS  428/18 R/TEK/BERLE GNR 49/300 

  

Utvide balkonger Gnr/bnr 49/300 - Baglerveien 

 

18/2981 24.09.2018 DS  429/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/495 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/495 - Norderhovsgata 10 

 

18/3354 24.09.2018 DS  430/18 R/TEK/AEMYH GNR 150/3 

Knut Sørgaard  

Dispensasjon Gnr/bnr 150/3 - Strømsoddveien 198 

 

18/3073 25.09.2018 DS  431/18 R/TEK/KRIGRO GNR 86/170 

  

Vedrørende bruk av eiendom Gnr/bnr 86/170 - Storløkkaveien 11 

 

18/3800 26.09.2018 DS  433/18 R/TEK/AEMYH GNR 100/68 

  

Reparasjon av pipe Gnr/bnr 100/68 - Klekkenveien 76 

 

18/3801 26.09.2018 DS  434/18 R/TEK/AEMYH GNR 267/1 

  

Reparasjon av pipe Gnr/bnr 267/1 - Berggårdsveien 21 

 

18/3841 26.09.2018 DS  435/18 R/TEK/INGRIS GNR 72/2 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 72/2 - Sætraveien 46 

 

18/3772 26.09.2018 DS  436/18 R/TEK/AEMYH GNR 45/21 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 45/21 - Riperbakken 18 
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18/3412 26.09.2018 DS  437/18 R/TEK/HALA GNR 108/3 

  

Enebolig, riving og bruksendring Gnr/bnr 108/3 - Honerudveien 16 

 

18/1496 26.09.2018 DS  438/18 R/TEK/BERLE GNR 131/32 

  

Fasadeendringer Gnr/bnr 131/32 - Harehaugveien 5 

 

17/111 27.09.2018 DS  439/18 R/TEK/HALA GNR 39/218 

  

Skole Hønefoss sør - Benterud Gnr/bnr 39/218 

 

18/3802 28.09.2018 DS  440/18 R/TEK/HALA GNR 128/40 

Tor Ove Hamborg  

Deling av eiendom Gnr/bnr 128/40 - Granaas 

 

18/3676 28.09.2018 DS  441/18 R/TEK/HALA GNR 274/146 

In Situ AS  

Montering av serviceskilt nummer 609 Gnr/bnr 274/146 - Gamle Ådalsvei 23 

 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 08.10.2018 00:00:00-08.10.2018 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

17/3594-3 12.09.2018 R/TEK/ELLHOU 033 K40 

32623/18 Parter 

Referat fra møte i Viltnemnda - 30.08.18  

 

17/3594-4 14.09.2018 R/TEK/HALLIE 033 K40 

32962/18 Parter 

Møtereferat 07.06.18  

 

16/5628-126 25.09.2018 R/TEK/N54 GNR 29/5 

34467/18 Fylkesmannen I Buskerud 

Ringerike kommune - vegtiltak - klage på avvisning Gnr/bnr 29/6 med flere 

 

17/693-26 28.09.2018 R/HELSE/H13 K23 

35010/18  

Luftmålinger i Hønefoss - underveisrapport  

 

 



RI N GERI KE KOM M U N E
Miljø og arealforvaltning, V iltnemnda

Viltnemndas medlemmer

Referat fra møte i V iltnemnda

Sted : Fossveien 9, Hønefoss
Tid : torsdag 30. august kl. 18.00 – 19:30

Tilstede: Richard Baksvær (lede r), Erik Haugen , Brynjulf Holte, Elisabeth Bjerknes, Anne Sandum,
Anne - Berit Tuft og Ellen Hougsrud ( landbrukskontoret )

Meldt f or fall: Anders H. Holte . Det ble for kort frist til å kalle inn varamedlemmer.

Richard Baksvær ledet møtet.

Det ble servert kaffe og kringle.

Saksliste:

Sak 17/18 FASTSETTELSE AV FELLINGSAVGIFT 2018

Vedtak:
Fellingsavgiften videreføres som for 2017. For elg betyr dette en fellingsavgift på kr. 510, - for voksne
dyr og kr. 220, - for kalv, og for hjort kr. 350, - for voksne dyr og kr. 210, - for kalv.

Sak 18/18 PÅLEGG OM RAPPORTERING UNDER STORVILTJAKTA

Ordlyde n i vedtaket endres slik at rapporteringen også gjelder hjort.

Vedtak:
I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt § 32 tredje ledd om rapportering pålegges jegere å
rapportere sett og skutt elg og hjort samt slaktevekter i «Sett og skutt» etter første uke av elgjakta, i
tillegg til vanlig sluttrapportering. Valdleder må godkjenne disse registreringene etter den første uka
av elgjakta, i tillegg til vanlig sluttrapportering.

Dersom rapporteringen gjøres på papirskjema sendes kopi av sett elg og h jort - skjema til
landbrukskontoret per epost til landbruk@ringerike.kommune.no eller per post til Landbrukskontoret,
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

Det skal i tillegg rapporteres slaktevekter, og l everes tenner av elg og hjort i utleverte tannposer.
Tennene bør fortrinnsvis leveres samlet for hvert vald så fort jakta er ferdig og senest 14 dager etter
at jakta er avsluttet.



Sak 20/18 ADMINISTRASJONSSKRIV 2018

Liten endring på s. 2; «elgen» endres til «hjorteviltet», linje 13.

Landbrukskontoret sjekker ut om det er aktuelt med informasjon om elgens svelgbrems ut til
valdene. Dette tas ikke inn i informasjonsskrivet i denne omgang da det er ønskelig å få sendt u t
skrivet så fort som mulig på grunn av hjortejakta som starter 1. september. Informasjonsskrivet
sendes ut i kveld.

Sak 21/18 VILTNEMNDAS KONTROLL UNDER STOVILTJAKTA

Utvida kontroll tar mye tid og er svært ressurskrevende, og bør ikke gjennomføres hver t år, men ved
unntakstilfeller. Kontroll i 2018 for enkeltvald gjennomføres som tidligere år.

Erik Haugen må ha ny arbeidsavtale da den gamle gikk ut 31.12.17. Administrasjonen sjekker opp og
gir tilbakemelding .

Hva er status angående politianmeldelsene som ble sendt inn i fjor? Landbrukskontoret har tatt
kontakt med politiet og spurt om resultatet, men har ikke fått noe svar enda. Viltnemnda ønsker at
det på nytt tas kontakt med politiet for et endelig svar, da gjerne før jakta. Viltnemnda mener også
det er vikti g at administrasjonen følger opp med rask oversendelse til politiet når slike saker oppstår .

Sak 22/18 ORIENTERINGSSAKER

Norsk ornitologisk forening (NOF)
- Landbrukskontoret sjekker opp saksgang ved søknad om skadefelling av f ugl i f orhold til N O F

og høringsrunde før vedtak.

U tsettelse av jakt:
- Haugsbygd og Norderhov starter jakta 5. og 6. oktober. Veme/Oppen har utsatt til 10.

oktober. Ask har utsatt til 5 oktober.
Oversikt over vald som har utsatte jakttider sendes viltnemnda.

Elgbeitetakst Nordmarka Elgregion
- Det har vært mulig å gjennomf øre elgbeitetakst andre steder tross samme værforhold. Det er

ingen automatikk i å få støtte, men regionen kan søke på nytt hvor det da gjøres en ny
vurdering.

Merkeprosjekt
- Mye utbygging påvirker trekkrutene. I tillegg er d et en økning i hjortebestand. Et

merkeprosjekt på hjort kunne vært nyttig og interessant. Dette må i så fall organiseres som
et prosjekt med søknad om midler til fylke skommunen. Landbrukskon toret sjekker de tte ut.

Valdledermøte 4. september
- Landbrukskontoret organiserer møtet. Innkallingen sendes til viltnemnda da det er usikkert

om alle har mottatt denne.

Rapportering til viltnemnda
- J aktlaget hos Jesper Henriksen skal rapportere fall a v hjort direkte til viltnemnda v/Richard.



Dato for neste møte:
- Det tas utgangspunkt i 12. november som dato for neste møte.

EVENTUELT

Småendringer på kontrollskjema; stryke «prisen» på betalt jegeravgift.

Det er ønskelig at viltnemnda informeres om relevante forhold når de t gjelder store rovvilt.

Landbrukskontoret informerte om ny E - 16 Eggemoen. Viltet har i dag en passasje på 140 m mellom
flystripa på Eggemoen og avfallsanlegget til HRA. Det blir viktig å sørge for at trekkmuligheten her
opprettholdes. Med valgt trasé bli r dette utfordrende, men vi vil gi innspill til statens vegvesen for å
få til så gode løsninger som mulig.



RI N GERI KE KOM M U N E
Miljø og arealforvaltning, V iltnemnda

Viltnemndas medlemmer

Referat fra møte i V iltnemnda

Sted : Fossveien 9, Hønefoss
Tid : torsdag 7. juni kl. 18.00 - 20 .00

Tilstede: Richard Baksvær (leder), Erik Haugen, Anders H. Holte, Brynjulf Holte, Elisabeth Bjerknes,
Anne Sandum, Anne - Berit Tuft og Halldis Linde Lie ( landbrukskontoret )

Richard Baksvær ledet møtet.

Det ble servert kaffe og kringle.

Saksliste:

Sak 10/18 TILDELING AV FELLINGSTILLATELSER ENKELTVALD ELG

Tildeling til Ramberget jaktlag ble diskutert, da arealet bak fellingstillatelsen er lavere enn for
nabovaldene. Dette er et område med lite elg. Tatt i betraktning at valdet ikke fikk tildelt dyr i fjor,
ligger det nå i underkant av 6000 dekar bak en fellingstillatelse. Nemnda legger opp til at valdet får
tildelt dyr annethvert år. Begrunnelsen bør komme klart fram i vedtaket, slik at valdet skjønner at det
ikke er noen automatikk i at de får tildelt dyr hvert år.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Foreslått oppsett vedtas. Det sendes ut et vedtaksbrev til enkeltvaldene sammen med
fellingstillatelsen, med anbefaling om å skyte kalv og ungdyr .

Ramberget jaktlag får i tillegg en begrunnelse på vedtaket om tildeling av dyr, med en forklaring på
hvorfor valdet fikk tildelt dyr i år, men ikke i fjor .

Sak 11/18 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ELGBEITETAKSERING FRA NORDMARKA ELGREGION

Viltnemnda ser på elgbeitetaksering som et positivt tiltak, og ser fram til å få en oversikt over
elgbeitesituasjonen i Nordmarka.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond m.m. § 5a tildeles Nordmarka Elgregion kr. 15.000, -
som tilskudd til elgbeitetaksering i Nordmarka.

Det forutsettes at landbrukskontoret får tilgang på resultatene fra elgbeitetaksten. Tilskuddet
utbetales til oppgitt konto når prosjektet er ferdigstilt.

Sak 12/18 STATUSOPPDATERING VILTKONTOER

Saken ble tatt til orientering.

Sak 13/18 DRØFTINGSSAK - NES HJORTEVALD

Anders H. Holte og Brynjulf Holte trådte ut av nemnda da saken ble behandlet.

Alternativene til løsning ble diskutert. Hovedutfordringen ligger i manglende kommunikasjon, og at
hjortevaldleder i Nes, Torgrim Holte, ikke får kontakt med vald 40 Nes nord. Dette gjelder både
valdleder Jesper Henriksen og jegerne som jakter på hans eiendom.

Nemnda konkluderte med at problemene med kommunikasjon trolig ikke vil bedres, men at dette
problemet ikke kan føres over på andre nabovald. Det utnevnes en representant fra viltnemnda som
tar på seg oppføl ging av vald 40 , og jegerne i vald 40 rapporterer felt hjort direkte til representant i
viltnemnda. Det synes hensiktsmessig at denne ordningen gjelder for resten av
bestandsplanperioden, fram til 2020. Representant fra viltnemnda rapporterer resultatene videre til
hj ortevaldleder Torgrim Holte.

Vedtak ble enstemmig vedtatt. Anders Holte og Brynjulf Holte deltok ikke i avstemmingen.

Vedtak:
Vald 40 Nes nord pålegges å rapportere felt hjort direkte til representant i viltnemnda . Vedtaket
gjelder inneværende planperiode .

Sak 14/18 DRØFTINGSSAK - RANDSFJORD VEST ELGREGION (RVE)

Det er enighet om at grunneierne bør ta initiativ til et samarbeid, men det er mange som ikke er
motivert eller har tid til å ta tak i saken på grunneiernivå. Anders Holte melder om grei
kommunika sjon med jaktfelt over grensa i Sør - Aurdal. Samtalene kan tyde på at enkelte av valdene
på andre siden av kommunegrensen holder tilbake på kvotene.

Landbrukskontoret prøver en siste gang å få til et samarbeid, men det kan ikke forventes at Ringerike
drar hele lasset alene. Valdlederne på Ringerikes side av kommunegrensen kan involveres i arbeidet.
Landbrukskontoret har begrenset med ressurser å bruke på saken, i likhet med de fleste andre
kommunene i regionen.

Under ordinær jakt oppfordres det til å skyte trekkelg ved grensa . Skadefelling gis unntaksvis og
søknader vurderes fortløpende.



Vedtak:
Landbrukskontoret tar en siste runde med de andre kommunale viltforvalterne angående Randsfjord
Vest Elgregion . Valdledere på Ringerikes side av kommunegrensen kan involveres i arbeidet.

Dersom samtalene mellom de kommunale viltforvalterne ikke kommer noen vei, tas det direkte
kontakt med valdledere på andre siden av kommune - og fylkes grensen.

Sak 15/18 DRØFTINGSSAK – ELG OG BEITESKADER I NES I ÅDAL

Beiteskadene på furuvegetasjonen etter årets vinter er sammenlignbart med beitesituasjonen i 1994.
Beiteskadene har vært mindre de siste årene på grunn av milde vintre, men det er bare en hard
vinter som skal til for at all furuforyngelsen blir s kadet. Trekkelgen er hovedproblemet. Den begynte
å komme før jul, men størstedelen kom etter nyttår.

Dersom fôring av elg skal være et tiltak for å hindre beiteskader må det fôres langt unna. Fôring må
søkes om til Mattilsynet, men det skal mye til at fôr ing med bakgrunn i beiteskader vil bli godkjent.
Sør - Aurdal ligger også innenfor sone 1 for skrantesjuke, hvor fôring ikke tillates i det hele tatt.

Landbrukskontoret utforsker m ulighet en for merkeprosjekt av elg i Nes og over kommunegrensene .

Vedtak ble e nstemmig vedtatt.

Vedtak:
Ha som mål å bedre kommunikasjonen innad i valdet, mellom valdleder, jegere og grunneiere, slik at
jakttrykket rettes til de områdene det er mye elg. Ettersom trekkelgen er hovedutfordringen, og at
den kommer fra Sør - Aurdal og Søndre Land, vil det være all e til gagn med mer kommunikasjon og
samarbeid med vald om ligger på andre siden av kommunegrensen. Et samarbeid i form av
Randsfjord Vest Elgregion virker sentralt.

Landbrukskontoret kan unntaksvis gi skadefellingstillatelse på trekkelg langs E16 etter søk nad, for å
hindre farlige trafikksituasjoner. Dyr felt under skadefelling tilfaller viltfondet. Det oppfordres sterkt
til at d yrene tas ut under ordinær jakt. Det er mulig å overskyte kvota med inntil 20 % enkelte år.

Sak 16/18 ORIENTERINGSSAKER

Norsk Orn itologisk Forening
- Landbrukskontoret sjekker om NOF kan kreve å bli høringsinstans og bli informert ved hver

søknad om skadefelling på fugl.
Fôring av fugl ved Gledeshuset

- Tekst på skilt bør være en anbefaling om ikke å mate fuglene. Saken blir liggende ti l
landbrukskontoret hører tilbake fra teknisk.

Forvaltningsplan for gås
- Tatt til orientering

Klage på avslag på søknad om skadefelling av elg i Åsa
- Tatt til orientering

Kommunale mål for hjorteviltforvaltningen
- Tatt til orientering
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Ringerike kommune – gbnr. 29/6 m.fl. - vegtiltak – klage på avvisning 
 

VEDTAK 
 
  
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 7. 
desember 2017. 
  
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
  
  
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 26. april 2018. Vi beklager lang 
saksbehandlingstid. 
  
Sakens bakgrunn 
Ringerike kommune fattet 7. desember 2017 vedtak om å avvise klage av 29. januar 2017 fra 
Sylvian Dahlberg Bye på kommunens vedtak om at det ikke er utført søknadspliktige veitiltak 
i «trasealternativ 1» på eiendommene gbnr. 29/1 og 29/6, og at de utførte arbeider derfor ikke 
er en overtredelse av plan- og bygningsloven som kan forfølges som ulovlige tiltak, jf. plan 
og bygningslovens § 32-1. 
 
Kommunens avvisningsvedtak av 7. desember 2017 ble påklaget av Bye i brev av 28. 
desember 2017. Bye har i tillegg sendt kommentar til saken i brev av 6.  og 28. april 2018. 
 
I klagen viser Bye blant annet til at hovedutvalget i vedtaket 7. desember 2017 ikke fant det 
nødvendig å vurdere inngrepene etter plan- og bygningslovens § 20-5 g). Hun mener 
Naturmangfoldloven skulle vært drøftet og realitetsbehandlet. Bye viser til at det var en stor 
mengde vedlegg til saksframlegget for sak 81/17, men savner dokumenter fra 2012 til 
2015. Hun er også uenig i beskrivelsene av inngrepene, hun mener at traseen over jordet på 
29/6 var grodd igjen, at traseen ikke var en vei men en sti, og at det er anlagt ny vei over 
jordet, som har medført at kart har blitt endret. Bye mener kommunen skulle ha vurdert 
inngrepene etter plan- og bygningslovens § 20-1 k) – vesentlige terrenginngrep, og etter 
bokstav l) – anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass. Bye mener at inngrepene har 
hatt betydning for den pågående jordskiftesaken, og valg av alternativ veitrase. Bye viser til at 
inngrepene ble gjort i et LNF-område med stor forekomst av dragehode som det finnes en 
egen forskrift for, og at inngrepene har medført skade for vannkilde. 
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Det vises til klagen i sin helhet. 
 
Det er videre gitt kommentar i saken fra advokat Johan VD Kongsvik i brev av 21. januar 
2018 på vegne av Leif Ole Bjørnstad, eier av eiendommen gbnr. 29/1. Det vises i brevet til at 
landbrukseiendommene 29/1 og 29/3 har rett til å kjøre over 29/5 og 29/6. Det avvises at det 
er igangsatt veitiltak, ut over å holde den gamle kjøretraseen til de to nabogårdene i hevd. Det 
avvises at de vedlikeholdsarbeider som er foretatt er søknadspliktige tiltak. Veien har vært en 
«hest og kjerrevei» og kjørbar med landbruksmaskiner. Ikke en sti.  
 
Klagen ble behandlet av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 9. april 2018, men 
kommunen har ikke funnet grunnlag for å endre sitt tidligere vedtak. 
  
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9, 
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene.  
   
Fylkesmannens merknader 
I saken skal det vurderes om det er utført søknadspliktige tiltak i «trasealternativ 1». Det 
pågår i dag en sak ved Jordskifteretten vedrørende avklaring av veirett til eiendommen gbnr. 
29/5. Det er i saken fire trasealternativer til behandling, og de arbeider som denne saken 
vedrører er utført i «trasealternativ 1», som går fra gbnr. 29/1 over 29/6 til 29/5.  
 
Fylkesmannen forutsetter at sakens historikk er kjent for sakens parter, og vi går ikke 
nærmere inn på dette. 
 
Klagerett og klagefrist 
Klager er part i avvisningssaken, og har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. 
forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Eiendommene ligger innenfor et område som er regulert til LNF-formål i kommuneplanens 
arealdel 2007-2019. Kommuneplanen er vedtatt av kommunestyret den 30. august 2007. 
Eiendommene er ikke omfattet av reguleringsplan. 
 
Det er på eiendommene registrert dragehode. Dragehode er rødlistet, og ble vernet av Kongen 
i statsråd 20. mai 2011 i medhold av Naturmangfoldloven § 23. Det er gitt egen forskrift om 
dragehode som prioritert art, og som forvaltes av Fylkesmannen, jf. forskriftens § 5. 
 
Vurdering av klagers anførsler 
Klager mener at det er foretatt søknadspliktige tiltak, jf. plan- og bygningslovens kapitel 20, 
og at kommunen derfor plikter å foreta ulovlighetsoppfølgning, jf. plan- og bygningsloven § 
32-1. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 

«Plikt til å forfølge ulovligheter 

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
loven.  
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Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge 
ulovligheten. Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak.» 

Det fremgår av Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 352 at «selv om uttrykket "skal" er benyttet, er 
det ikke ment å skape rettigheter for andre. Ingen private rettssubjekter har rettskrav på at 
kommunen forfølger ulovligheter.» 
 
Kommunens beslutning om ikke å forfølge et forhold som ulovlig, er ikke er et enkeltvedtak 
som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. På dette grunnlag er avvisningen av klagen fra 
Bye i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. Fylkesmannen velger allikevel å 
foreta en vurdering av om det foreligger ulovligheter. 
 
Bye har i saken anført at det ikke tidligere har ligget en vei den omhandlende trase, men 
snarere en sti. Fylkesmannen viser til at det fremgår av kommunens saksfremlegg at veien 
tidligere var atkomst til eiendommen gbnr. 29/1. Videre fremgår det av utskrift fra Norge i 
bilder fra 2004 at veien har karakter av en vei fremfor en sti. Det er også i saken redegjort for 
at veien er brukt til kjøring med skurtresker. Fylkesmannen legger således til grunn at det 
tidligere har gått en vei over jordet som har vært benyttet av landbruksmaskiner.  
 
Vurdering av om det er utført tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene 
Det fremgår av saken at kommunen har vært på befaring på eiendommen den 30. november 
2016, og at det er utarbeidet befaringsrapport og vurdering av tiltak den 9. januar 2017. Det 
er denne vurdering, Byes klage av 29. januar 2017 retter seg imot. Rapport er utferdiget i 
medhold av forvaltningsloven § 11 bokstav d annet ledd.  Av rapporten fremgår det at 
kommunen ikke har funnet at det er utført søknadspliktige arbeider på eiendommene, og at 
kommunen derfor ikke vil foreta ulovlighetsoppfølgning. 
 
Rapporten beskriver de arbeider det er foretatt på eiendommene, og vi viser nærmere til 
rapportens s. 2-3: 
 

«Befaringen startet med at trasealternativ 1 ble gått østfra og vestover. Det 
jordskifteretten kaller «Rode 2» og «Rode 3» av alternativ 1 ble befart. Etter å ha 
passert over jordet på 29/1, stanset deltakerne og så på traseen med dens hjulspor osv i 
oppoverbakken inne i skogen. I første venstresving ble traseen målt til å ha en bredde 
på ca. 2,5 m. Det var vanskelig å se spor etter inngrep som skal ha blitt utført der for 
41/2 år siden. Grøtåsen kommenterte at han hadde fått tillatelse av Bjørnstad til å fjerne 
furu og til å rette innerkanten av traseen. Han opplyste at det ikke var tilført masse, 
bare «pusset på kanten». 

 
Litt videre langs traseen inne i skogen, litt lengre vest, ble det målt spor etter inngrep 
på nordsiden av traseen over en ca 8 m lang strekning. Det var det en inntil ca 0,5 m 
høy «skjæring». Masser som var fjernet i «skjæringen», var lagt på vestsiden av 
traseen der det ble måt en inntil ca. 0,3 m høy «skråning», slik at total trasebredde 
akkurat der var ca 4,5 m. Grøtåsen fortalte at dette var gjort for å gjøre veien kjørbar. 

 
[…] 

 
Den siste delen av traseen på 29/6 går i en skråning. Det er noe sidehelning samtidig 
som det er en bakke opp til 29/5. Det var her det var gjort størst inngrep langs 
trasealternativ 1. I følge Grøtåsen var dette gjort fordi det skulle fraktes materialer til 
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29/5. Det var inngrep langs en ca 30 m lang strekning. Grøtåsen forklarte at det med 
gravemaskinskuffe var skrapt av noe i veikanten på nordsiden, og så var disse massene 
lagt i nedkant å sørsiden. «Skjæringa» på nordsiden hadde lengst oppe (lengst vest) fra 
ca 20 cm – 40 cm høyde. På det meste er det ca 80 cm høyde på skjæringa på 
nordsiden. Grøtåsen påpekte at det var skjæring der før, og at inngrepene ikke har ført 
til 80 cm ny/økt skjæring. Det var verken pigget eller sprengt. Han presiserte at det 
ikke var tilkjørt steiner eller andre masser, men redegjorde for at det var lagt 2 
traktorskuffer med takstein i bunnen av bakken.» 

 
På bakgrunn av rapporten har kommunen konkludert med at det ikke er utført tiltak som 
omfattes av byggesaksbestemmelsene i «trasealternativ 1». Kommunen har anført at saken 
ikke gjelder bygging av ny vei, og derfor ikke er et tiltak, jf. plan- og bygningsloven bokstav 
a. Kommunen har heller ikke funnet at det utførte arbeidet omfattes av plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstav b, som gjelder vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av 
tiltak som nevnt i § 20-1 bokstav a. Kommunen har gitt følgende begrunnelse:   
 

«De vesentligste inngrepene som det er redegjort for ovenfor, dreier seg om 
strekninger av begrenset lengde, det er blant annet nevnt ca. 8 m og ca. 30 m. Videre 
er det nevnt at synlige skjæringer i «rode 2» er inntil 0,5 m og i «rode 3» inntil 0.8 m, 
og vi har inntrykk av at dette ikke i særlig grad er nye skjæringer men tidligere 
skjæringer som er berørt. Fyllingene er også av begrenset omfang, det er referert til at 
disse har en høyde på inntil ca. 0,3 m i «rode 2» og inntil ca. 1,0 m i «rode 3». Vår 
konklusjon er at inngrepene ikke har et omfang som gjør at de ut ifra selve omfanget 
kommer inn under vesentlig endring eller vesentlig reparasjon.»  

 
Kommunen har også vektlagt at arbeidene er gjort med skuff på gravemaskin, og ikke ved 
pigging eller sprengning. Videre er det anført at masser som er fremkommet ved dette arbeid 
er lagt på nedsiden av traseen, og at det ikke er tilført masser. Kommunen har i saken forutsatt 
at det er vanlig at diverse kjørbare traseer har behov for vedlikehold og noe utbedring på 
grunn av erodering, slitasje mv. Behovet for slike tiltak er ekstra stort når det skal frem 
skurtresker og andre kjøretøyer som er større enn personbiler. Kommunen legger til grunn at 
de utførte arbeider har karakter av «utbedringer», og derfor ikke utløser plikt til å søke om 
tillatelse.  
 
Kommunen har videre konkludert med at tiltakene er omfattet av unntaksregelen i 
byggesaksforskriftens § 4-1 bokstav e nr. 7 som unntar mindre fylling eller planering av 
terreng fra søknadsplikten, og at tiltakene heller ikke utløser søknadsplikt etter retningslinjene 
som formannskapet vedtok 16.9.14 for oppfylling/massedeponi. På dette grunnlag anfører 
kommunen at det ikke har vært nødvendig å vurdere om de utførte tiltak trenger å fritas etter 
plan- og bygningslovens § 20-5 bokstav g. Kommunen har vist til at § 20-5 bokstav g er gitt 
til bygningsmyndigheten for å kunne unnta diverse mindre tiltak som kommunen finner grunn 
til å frita fra søknadsplikten. I denne saken har kommunen funnet at tiltakene som ble utført i 
2012 var direkte unntatt fra kravet om saksbehandling, og at bestemmelsen i §20-5 bokstav g 
derfor ikke kom til anvendelse.  
 
Fylkesmannen viser til kommunens vurderinger, og tiltrer disse. Fylkesmannen finner ikke at 
forholdet er omfattet av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k «vesentlig terrenginngrep» 
eller bokstav l «anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass.  Begrepet «vesentlig 
terrenginngrep» omfatter både utgraving og oppfylling. Inn under utgraving går blant annet 
gruvevirksomhet, steinbrudd og andre masseuttak av mineraler som sand og grus. Utfylling 
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omfatter blant annet bakkeplanering (terrassering, fylling). Anlegg av parker og hager, 
dambygging ved utgraving eller bruk av masse til oppdemming mv. I sårbare områder som 
verdifulle kulturlandskap vil også mindre inngrep kunne få store konsekvenser, slik at de etter 
omstendighetene må anses som vesentlige. Jo mer ømfintlig terrenget er, desto mindre skal 
det til før søknadsplikten utløses. Fylkesmannen viser til at det er registrert dragehode i 
området. Følgende fremgår av befaringsrapporten: 
 

«På befaringen viste Hellum fram kart fra rapport «Dragehode i Buskerud» […]. 
Kartene viser store forekomster av dragehode i skraverte områder, blant annet rett øst 
for det sted befaringen startet samt i flere områder av varierende størrelse nord for 
trasealternativ 1. et ytterligere område, og aller største område, er sør for 
trasealternativ 1, hovedsakelig på 29/3 men også på 29/6 og noe på 29/5. I tillegg til 
slike skraverte områder vises små delpopulasjoner.»   

 
Fylkesmannen viser til at de utførte arbeider av kommunen er beskrevet som «utbedringer» på 
eksisterende vei, og at det ikke tyder på at dette arbeid har gått ut over forekomsten av 
dragehode. Vi finner derfor ikke grunnlag for å konkludere at tiltaket er omfattet av plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstav k. Vi finner heller ikke at tiltaket er omfattet av plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstav l. Tiltak i form av veianlegg går til dels inn under ordlyden av 
bokstav a, k og l, og vi viser derfor til de allerede anførte vurderinger over.  
 
Vurdering etter naturmangfoldloven 
Når det gjelder kommunens vurdering etter Naturmangfoldloven fremgår denne dels av 
befaringsrapporten datert 9. januar 2017 og kommunens senere saksfremstilling i saken. Det 
er hensynet til forekomsten av dragehode som er relevant vurderingsmoment i forhold til 
naturmangfoldloven. Kommunen har i saken vist til rapport «Dragehode i Buskerud» 
utarbeidet av Sweco Norge AS v. Frode Løset på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud. 
Rapporten kartlegger blant annet dragehode i Ringerike kommune, og inneholder kart som 
viser hvor det er dragehodeforekomster. Kommunen har også vist til at Fylkesmannen er kjent 
med saken. Kommunen finner dermed at kunnskapsgrunnlaget for å vurdere tiltaket opp imot 
naturmangfoldloven er godt, jf. lovens § 8. 
 
Kommunen har anført at de ikke finner at det er behov for en nærmere vurdering av om tiltak 
som er utført i trasealternativ 1 har hatt betydning for dragehodeforekomstens 
«bestandssituasjon eller utvikling.» Kommunen viser derimot til at forholdet skal vurderes 
nærmere, dersom Jordskifteretten kommer frem til at det skal utføres veitiltak i trasealternativ 
1 eller 3.  
 
Kommunen har kommet til at de begrensede veitiltakene utført i 2012 ikke har medført risiko 
for alvorlig eller irreversibel skade, og at føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 
dermed ikke kommer til anvendelse. Det vises også til at det ikke er tilkjørt masser ved 
arbeid, som kan fører til at fremmede organismer sprer seg. Kommunen har også vurdert 
saken opp imot naturmangfoldloven § 10, 11 og 12.  
 
Fylkesmannen har ikke merknader til de vurderinger kommunen har gjort etter 
Naturmangfoldloven, og tiltrer også disse.  
 
Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler, men har etter en samlet vurdering kommet 
til at disse ikke kan føre frem.  
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Konklusjon 
Fylkesmannen stadfester på dette grunnlag Ringerike kommune vedtak av 7. desember 2017 
om avvisning av klage. Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt 
vedtak og har ikke merknader til det utviste skjønn. 
 
 
Etter fullmakt 
 
Ingebjørg Haug 
fungerende fagsjef 
 

  Jeanette Bang 
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Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/693-26 35010/18 K23 28.09.2018 

Luftmålinger i Hønefoss - underveisrapport  

 

Det vises til kommunestyresak 107/17. Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen har anmodet 

om at det fremmes en orienteringssak til Hovedutvalgene om hvilke avtaler som er inngått, 

hvem vi samarbeider med og hvor lenge vi skal måle. 

 

Organisering 

Det er etablert en intern og en ekstern arbeidsgruppe. I den interne arbeidsgruppen deltar 

Planavdelingen, Forurensningsmyndigheten, Eiendomsforvaltningen og Kommuneoverlegen. I 

den eksterne arbeidsgruppen deltar i tillegg representanter fra Buskerud fylkeskommunes 

samferdselsavdeling og fra Statens vegvesen.  

  

Arbeidsgruppen har stått for anbudsrunden og avtaleinngåelsen. Den eksterne arbeidsgruppen 

er nedsatt og vi har avtalt av arbeidet starter når vi får mer informasjon om luftkvaliteten i 

vinterhalvåret.  

 

Avtaleinngåelse 

Ringerike kommune har inngått avtale med Norsk institutt for luftforskning (NILU) om 

gjennomføring av ett års målinger av luftkvaliteten i Hønefoss. Luftkvalitetsmålingene omfatter 

Nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM2,5 og PM10)).  

 

Det er opprettet formell kontakt mellom Kommuneoverlegen og NILU.    

 

Måleperiode 

Målingene startet 1. juni 2018 og varer ut mai 2019.  

 

Målesteder 

Målingene omfatter meteorologi og luftkvalitet fra målestasjon på Hønefoss skole og passive 

prøvetakinger (NO2) langs hovedveiene i Hønefoss. Meteorologiske målinger er lagt til 

prosjektet for å få et bedre beregningsgrunnlag for hvordan forurensningen fordeler seg i byen 

og for å fremstille kvalitetsmessig bedre fagrapporten. 



 

 

Vi har prioritert prøvetaking langs eksisterende og fremtidige skoleveier, ved skoler og 

barnehager. Det er lagt til 2 ekstra prøvetakingssteder for å få resultater fra alle innfartsveiene 

til byen. 

 

Fagrapport 

I avtalen inngår at NILU skal fremlegge en fagrapport 3 måneder etter avsluttet måleperiode. 

 

Resultater 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern og forurensningsmyndigheten følger regelmessig med på 

måleresultatene.    

Målingene viser generelt lite forurensninger i sommerhalvåret, det har også vært tilfellet frem 

til nå. Spesielle forhold i august – oktober 2018 er vedlikehold av Kvernbergsundbru som til 

nå, synes å ha medført mindre trafikk gjennom Hønefoss. Dette er meldt til NILU og de vil 

innarbeide informasjonen i fagrapporten.  

 

Informasjonsformidling 

Informasjon om oppstart av målinger og muligheten for å følge med på resultatene ble sendt 

lokale media i juni 2018 og publisert der.  

 

Ringerike kommune har opprettet nettsiden «luftkvalitet» under temaområdet «natur og miljø». 

På denne siden er en kort informasjon om pågående målinger og helseeffekter. Nettsiden har 

lenke til NILU’s informasjonsside med tilsvarende tema.  

Timesverdier fra målestasjonen på Hønefoss skole vises på NILU’s nettside 

http://luftkvalitet.info.  

 

Kommuneoverlegen vil dersom grenseverdiene overskrides gi helsefaglige råd til innbyggerne.  

Interne og eksterne arbeidsgruppe vil følge opp med forslag til tiltak for å redusere 

forurensningsnivåene underveis.  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/1016-59   Arkiv: L12  

 

 

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. gangs 

behandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.  

 

2. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på 

deler av område som til 1. gangs behandling lå inne med formål Landbruks- natur og 

friluftsområde (LNF). Område som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 

2015 beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil tillegges formål LNF Naturformål 

(5120). Området kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som 

fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner. 

  
3. Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering med 

konsekvensutredning for uttaksområdet.  

Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.  

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal 

ligge til grunn for en eventuell detaljregulering. 

 

 

  

 

Sammendrag 
Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeidet, og kommunen ønsker å 

hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

Planforslaget innebærer restriksjoner for aktiviteter og arealbruk i planområdet. 

 

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen har i alt 

14 uttaleparter sendt inn uttalelse. Som følge av offentlig ettersyn er det gjort noen endringer og 

suppleringer i planen. Her oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra 
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høringsuttalelsene og innarbeidet i planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene 

kommentert i følgende tabell, vedlegg som følger saken oppsummerer uttalelsene i sin helhet. 

 

Høringsinnstans Endring i plan som følge av innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om 

verdifullt naturmangfold av nasjonal verdi samt anbefaling fra 

Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på deler av område 

som til 1. gangs behandling lå inne med formål LNF-område. Område 

som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 

beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil legges inn i plankart 

med tilleggsformål til LNF; Naturformål (LNA) – sosikode 5120. Det 

legges inn bestemmelse til formålsområde at planer om hogst skal 

legges frem for Landbrukskontoret i Ringerike og Hole. I samråd med 

Landbrukskontoret skal det avklares om biolog skal gjennomføre 

nødvendige kartlegginger før hogst. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Plankrav i bestemmelsesområde (#1) om utarbeides en 

detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning. 

Mattilsynet Plankrav i bestemmelsesområde (#1) om utarbeides en 

detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning. 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Kulturminne med Id 241192 sikres med hensynssone (H_730) med 

tilhørende bestemmelse. 

 

Statens vegvesen Plangrensen trekkes 15 m fra fylkesvei 172. Det stilles rekkefølgekrav 

om sikring av frisiktssone for avkjørsel på fv. 172 og inn til 

vannverket. 

NVE Bestemmelser om grunnvannsuttak og overvåkning av 

grunnvannsmagasinet legges inn under fellesbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

 
Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse 

(unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21) er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Området brukes hovedsakelig til friluftsliv, skogbruk og landbruk samt aktivitet tilknyttet dagens 

brønner. I planområdet inngår også et eksisterende grusuttak. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av Ringerike kommune. Planen utarbeides 

som en områderegulering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2. Dette er en kommunal 

plantype, og det er kommunen som legger rammene for arbeidet. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som vedlegg 

1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart merka 2. gangs behandling. 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, revidert 18.09.18. 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.09.18. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. Det 

er også utarbeida en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen. Beredskapsplanen er 

todelt, og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analyse og beredskapsplanens 

operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21. 

 

Eksisterende brønnområde består av seks brønner i Dødisgropa (o_BVF1 på plankartet). Ved 

Tjorputten skal det etableres to brønner som skal fungere som supplerende vannkilde / 

reservevannkilde (o_BVF 2 og 3 på plankartet). Prøvepumping er utført og de nye brønnene vil 

tas i bruk rundt 2020. Hver brønntopp skal ha egen inngjerding på minimum 10 x 10 meter. Det er 

behov for vei til reservebrønnene. Utover dette legger ikke tiltaket beslag på areal.  

 

Rundt brønnene foreslås det hensynssoner i form av sikringssoner med tilhørende bestemmelser, 

disse skal ivareta sikkerheten til grunnvannet. Sikringssonene er inndelt i fem soner: 0, 1, 2A, 2B 

og 3. Disse er vist på plankartet, men framgår tydeligere av temakart hensynssoner (vedlagt).  

 

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området er 

vurdert å være en av de mest verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige 

soppforekomster. Av notat datert 01.12.15, Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, 

gjennomført av Asplan viak fremgår areal sør i planområdet med forekomst av Sandfuruskog. 

Arealet fra kartleggingen, vil i plankart legges inn med tilleggsformål til LNF; Naturformål 

(LNA). Reguleringsbestemmelse vil sikre nødvendige hensyn som skal tas i slike naturmiljøer; 

Innenfor formålsområde Naturformål (LNA) skal planer om hogst forelegges Landbrukskontoret i 

Ringerike og Hole i god tid før hogst. I samråd med Landbrukskontoret skal det avklares om 

biolog skal gjennomføre nødvendige kartlegginger før evt. hogst.  

 

Kulturminne med Id 241192 sikres i plan med hensynssone (H_730) med tilhørende bestemmelse. 

 

Trase for fremføring av kommunalteknisk infrastruktur er vist på plankartet som infrastruktursone 

(H410_1-2). Innenfor denne sonen kan det fremføres kommunalteknisk infrastruktur uavhengig 

av underliggende arealformål. Hovedvannledninger og strømledninger vil delvis følge 

adkomstveg i området. 

 

Tiltak innenfor planområdet vil kunne utløse krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven og 

eventuelt annet lovverk. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket ikke er forbudt ut fra 

bestemmelsene til hensynssonene. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planen grenser mot gjeldende områderegulering 344 Kilemoen sanduttak og 226 Nedre Kilemoen; 

Det skal være sømløse grense mot disse. På vestsiden av fv. 172 ligger reguleringsplan 308 

Vestsiden Pukkverk. Alle tilgrensende planer legger til rette for masseuttak.  

 

Reguleringsplan under arbeid:  

Områderegulering for 424 Follummoen som berører sikringssone H110_Sone 2B og 3 er satt i 

bero, jf. sak 11/18, 20.03.18. 

 

Forhold til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til LNF-område med båndlegging 

Område for grunnvann. Kommuneplanens arealdel er nå under revidering. De overordnede formål 

i områdereguleringen samsvarer med forslag i revidert kommuneplan. 
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Viser til forslag til revidert kommuneplanbestemmelse § 1.2, derav fremgår det at 

områdereguleringer vedtatt etter 01.01.2007 skal ved motstrid gjelde foran kommuneplanens 

arealdel. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

Planen fremmes som en områderegulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-2.  

 

Grunneiere i planområdet er Ringerike kommune (gnr. 52/17,19), Hans Anton Støen (gnr. 52/1), 

Bjarne Olsen Høyås og Lisa Katrin Olsen Høyås (gnr. 52/2,3) og Marthe Kristine Kihle (gnr. 

51/1). 

 

Klausuleringsplan 
I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og 

grunneiere. Avtalen inneholder klausuleringssoner og bestemmelser som gir restriksjoner for 

området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører endret soneinndeling rundt brønnene, og det 

er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for området (Asplan Viak AS 2012, revidert 05.04.16 

2016, som følger vedlagt). Planforslaget er basert på ny klausuleringsplan.  

Klausuleringsplanen tar høyde for maksimalt døgnbehov på 160 l/s, 13 824 m3/døgn (fordelt på 

90 l/s fra eksisterende brønner i Dødisgropa og 70 l/s fra de to nye løsmassebrønnene ved 

Tjorputten). 

 

Konsekvensutredning 
Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning (2017). Regulering av steinbrudd og 

masseuttak utløser derimot normalt et slikt krav. I planforslaget er det foreslått å regulere ca. 30 

daa til steinbrudd og masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak og er i 

gjeldende arealdel fra 2007 avsatt til LNF-formål, men avsatt til råstoffutvinning i forslag til ny 

arealdel som har vært på høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette er en oppdatering til 

eksisterende arealbruk, og ikke i strid med gjeldende klausulering av vannverksområdet eller 

forslag til ny klausuleringsplan og områderegulering for området. 

 

I forslag til ny klausuleringsplan og planbeskrivelse for områdereguleringen er behovet for 

beskyttelse av vannkilden grundig utredet og vurdert. Området omfatter kun areal som i dag er 

berørt av tidligere masseuttak, og omfatter altså ikke uberørte LNF-områder. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om detaljregulering for videre grusuttak i dette området. 

Kommunen legger til grunn at nødvendige utredninger knytta til konsekvenser av videre grusuttak 

må utredes i en eventuell planprosess for detaljregulering av området. Her vil krav om 

planprogram og konsekvensutredning etter forskriften kunne bli aktuelt. 

Med bakgrunn i dette vurderer Ringerike kommune at planforslaget ikke utløser krav om 

konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger. Planbeskrivelsen 

belyser imidlertid virkningene av planen, jf. bestemmelser i plan- og bygningsloven. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Reguleringsplan: 

 Formannskapet vedtok 11.03.14, i sak 44/14 Oppstart av 0605_354 Områderegulering for 

Ringerike vannverk. 

 Formannskapet vedtok 24.10.17, i sak 132/17, å utsette saken. 

 Formannskapet 2 vedtok den 23.01.18, i sak 1/18 å sende områdereguleringen på høring 

og legge denne ut til offentlig ettersyn. 

 
Øvrige behandlinger: 

 Forhåndsvarsel om mulig pålegg om stans av masseuttak på gnr/bnr 52/1, datert 05.04.16. 
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Høringsuttalelser  
Planforslaget ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 

30.01.18 – 19.03.18. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. 14 ulike uttaleparter har sendt sin 

uttale, disse følger vedlagt med unntak av uttalelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap, som er unntatt offentligheten. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

eget vedlegg. 

 

Endring etter 1. gangs behandling  
Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 

gangs behandlingen følger i tabell: 

 

Høringsinnstans Innspill Endring i plan som følge av 

innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FM) 

Fylkesmannen påpeker at det er viktig at 

det ikke åpnes opp for noen tiltak som 

reduserer verdien av den nasjonale 

viktige naturtypen sandfuruskog. FM 

anbefaler at arealene med naturtypen 

sandfuruskog blir regulert inn i planen 

med et arealformål som sikrer 

lokaliteten, for eksempel 

naturvernformål eller naturformål med 

tilhørende bestemmelser som blant annet 

sikrer at skogsområdet ikke blir hugd 

ned. 

Den biologisk verdifulle 

sandfuruskogen vil legges inn i 

plankart med tilleggsformål til 

LNF; Naturformål (LNA). Det 

legges inn bestemmelse til 

formålsområde; Planer om hogst 

skal legges frem for 

Landbrukskontoret i Ringerike og 

Hole. I samråd med 

Landbrukskontoret skal det 

avklares om biolog skal 

gjennomføre nødvendige 

kartlegginger før hogst. 
 

 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FM) 

En evt. utvidelse av eksisterende 

masseuttak på ca. 30 daa innenfor 

planområdet, vil komme i konflikt med 

viktige natur- og friluftsinteresser, 

samtidig som det vil være en risiko 

knyttet til forurensning av 

drikkevannskilden. FM anbefaler derfor 

at det ikke legges opp til noen utvidelse. 

FM påpeker at område i dag er avsatt 

som LNF-område og mener at 

kommunen derfor må vurdere krav om 

konsekvensutredning. På grunn av 

sterke samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke minst 

drikkevann, mener FM at en utvidelse 

av uttaket vil medføre krav om 

konsekvensutredning. 

På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke 

minst drikkevann, stilles det som 

krav i reguleringsbestemmelse at 

før ytterligere uttak i 

bestemmelse område (#1) skal det 

utarbeides en detaljregulering 

med tilhørende 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 

12-7 nr. 11 og 12. 

Mattilsynet Mattilsynet fremhever trygt drikkevann 

som avgjørende for folkehelse og mener 

det er feil å gi tillatelse til grusuttak 

basert på forutsetninger. Når utnyttelse 

av grunnvannsressursen skal vektes mot 

På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke 

minst drikkevann, stilles det som 

krav i reguleringsbestemmelse at 
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utnyttelse av grusressursen er det etter 

Mattilsynets syn ingen tvil om at 

hensynet til grunnvannskilden må veie 

tyngst i et samfunnsnytteperspektiv. 

Mattilsynet anbefaler at det ikke tas ut 

ytterligere masser i hensynssonene til 

Ringerike vannverk Kilemoen og 

forventer at ytterligere masseuttak i 

planområdet vil medføre krav til 

konsekvensutredning.  

før ytterligere uttak i 

bestemmelse område (#1) skal det 

utarbeides en detaljregulering 

med tilhørende 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 

12-7 nr. 11 og 12. 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Buskerud Fylkeskommune har ved de 

arkeologiske registreringer og gjort funn 

av en arkeologisk fredet gravrøys. 

Gravrøysa og dens sikringssone blir 

båndlagt etter kulturminneloven, og 

underlagt en hensynssone H730 i 

plankart. Det bes om at følgende 

bestemmelse brukes til hensynssonen:  

«Båndlagt etter kulturminneloven av 

1978. Innenfor gjeldende område 

(H730) ligger automatisk fredete 

kulturminne (Id 241192). Det må ikke 

forekomme noen form for inngrep i 

grunnen eller andre tiltak innenfor 

denne sonen uten tillatelse fra 

kulturminnemyndigheten».   

 

Kulturminner med Id 241192 

sikres med hensynssone (H_730) 

og det tillegges bestemmelse 

§ 6.5 Kulturminne 

 

«Båndlagt etter kulturminneloven 

av 1978. Innenfor gjeldende 

område (H730) ligger automatisk 

fredete kulturminne (Id 241192). 

Det må ikke forekomme noen 

form for inngrep i grunnen eller 

andre tiltak innenfor denne sonen 

uten tillatelse fra 

kulturminnemyndigheten».   

Statens vegvesen 

(SVV) 

Statens vegvesen forutsetter at 

vannverket ikke er til hinder for normal 

drift av fylkesvei 172. De ber om at 

plangrensen flyttes 15 meter ut fra 

fv.172 som er normal byggegrense for 

fylkesvei. Det må tegnes på frisiktsone 

for  avkjørselen på fv. 172 og inntil 

vannverket. 

Plangrensen er endret som 

forutsatt fra Statens vegvesens 

side, 15 m fra fv. 172.  

 

Frisiktsone kan ikke tegnes inn da 

denne vil ligge utenfor 

planavgrensningen. Men det er 

muntlig avklart med SVV, 

19.09.18 at det istedet legges inn 

rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene for å 

sikre frisiktsone for avkjørsel på 

fv. 172 og inn til vannverket. 

NVE Tiltaket er konsesjonspliktig etter 

vannressursloven. For at 

reguleringsplanen skal kunne erstatte 

konsesjon etter Vannressursloven (§ 20 

bokstav d) må makimalt uttak 

innarbeides i bestemmelsene til planen. 

Bestemmelse om overvåkning som 

sikrer at uttaket ikke går ut over 

tålegrensen må også innarbeides.  

Bestemmelser om 

grunnvannsuttak og overvåkning 

av grunnvannsmagasinet legges 

inn under fellesbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

Ringerike kommune vil anmode 

Vassdragsmyndigheten om å 

fastsette at det ikke trengs 

konsesjon så snart kommunestyre 

har vedtatt planen, jf. 

Vannressursloven § 20 bokstav d.  
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I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Juridiske forhold 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for Kommunestyre til vedtak. 

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

delegeringsreglementet. 

 

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. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, 

skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen kap. 5.4.1. 

 

Vannressursloven 
Tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 8, 44, 45 og 66. Vannressursloven § 20 

bokstav d. åpner for at reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter 

vannressursloven. For at reguleringsplanen skal kunne erstatte konsesjon etter vannressursloven § 

20 d. er maksimalt uttak innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, i tillegg til rutiner for 

overvåkning (§ 1.1 Kommunaltekniske anlegg). Ringerike kommune vil anmode 

Vassdragsmyndigheten om å fastsette at det ikke trengs konsesjon så snart kommunestyre har 

vedtatt planen, jf. Vannressursloven § 20 bokstav d. 

 

Økonomiske forhold 
Planen er en områderegulering, som er en kommunal plantype. Dette innebærer at kommunen 

ikke tar saksbehandlingsgebyr for planen. 

 
Kostnader knyttet til prosjektering og etablering av vannforsyningsanlegg for supplerende 

vannkilde/reservevann vil komme som egen sak som følge av planvedtak.  

 

Rådmannens vurdering 
Konsekvensutredning 

Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskriften. Regulering av steinbrudd og masseuttak utløser derimot 

normalt et slikt krav. I planforslaget er det foreslått å regulere ca 30 daa til steinbrudd og 

masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak. 

Ringerike vannverk Kilemoen reguleres i form av en områderegulering etter pbl. § 12-2. Dette er 

en kommunal plantype, hvor kommunen legger føringene og sørger for nødvendige utredninger i 

forbindelse med planarbeidet. Rådmannen anser at det er mest hensiktsmessig at plan- og 

utredningsarbeid som direkte utløses av private tiltak også bekostes og gjennomføres av den 

aktuelle tiltakshaver/forslagsstiller. Dette løses best gjennom en privat detaljregulering etter pbl. § 

12-3. Dette handler også om likebehandling. 

Jf. pbl. § 12-7 stilles det som krav i reguleringsbestemmelse at før ytterligere uttak i bestemmelse 

område (#1) skal det utarbeides en detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning.  

 

Naturmiljø 

Rådmannen anser sikring av naturtypen sandfuruskog er i tråd med den overordnede hensikten 

med planen. Naturformål LNA med bestemmelser vil i tilstrekkelig grad ivaretar verdien av den 

nasjonalt viktige naturtypen sandfuruskog.  
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Kulturminne 

Sikres tilstrekkelig i plan. 

 

Konsesjon etter vannressursloven 

Reguleringsbestemmelsene sikrer i tilstrekkelig grad de krav som stilles for at reguleringsplan 

etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter vannressursloven. 

 

Samlet vurdering 

Kommunens overordna hensikt med planforslaget er å ivareta vannkilden og 

drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og 

terrenginngrep i planområdet. Disse begrensningene er i hovedsak gjeldende gjennom 

eksisterende klausuleringsavtale for området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører noe 

endret soneinndeling rundt brønnene, dertil reviderte klausuleringsbestemmelser. 

Reguleringsbestemmelsene sammenfaller med bestemmelser for klausulering av sikringssonene. 

Med planen kommer området i fremtiden til å få en bedre beskyttelse av naturen og naturverdiene 

enn i dag. 

 

Reguleringsbestemmelser kan gis i nødvendig utstrekning jf. pbl. § 12-7. Bestemmelsene skal ha 

en hjemmel og et saklig begrunna behov. Rådmannen ønsker ikke at bestemmelsene skal være 

strengere enn nødvendig. I denne saken veier imidlertid drikkevannssikkerhet som et klart 

overordna samfunnsmessig hensyn tyngst. Behovet for restriksjoner er grundig utredet og vurdert, 

og planforslaget som foreligger inneholder nødvendige restriksjoner for å ivareta drikkevannet.  

Dette har i noen tilfeller måttet gå foran private hensyn. Rådmannen anser at planforslaget er godt 

bearbeida. 
 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

Vedlegg: 

 
1. Plankart, merka 2. gangs behandling. 

2. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, revidert 18.09.18. 

3. Planbeskrivelse, datert 18.09.18. 

4. Temakart, hensynssoner, datert 14.03.16. 

5. Sammendrag av uttalelser fra høring 1. gangs behandling, med forslagstillers og 

rådmannens kommentar, siste revidert 19.09.18. 

6. Referat ra møte med Mattilsynet 31.08.18. 

7. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 12.03.18. 

8. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 15.08.18. 

9. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 19.03.18 

10. Uttalelse fra Norges vassdrags og energidirektorat, datert 05.03.18. 

11. Uttalelse fra Mattilsynet, datert 29.06.18. 

12. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 28.02.18. 

13. Uttalelse fra Ringerike kommune, Miljørettet helsevern, datert 22.03.18. 

14. Uttalelse fra Ringerike kommune, Miljørettet helsevern, datert 06.09.18. 

15. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.03.18 

16. Uttalelse fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 19.03.18. 

17. Uttalelse fra Jørgen Bergsund og Marthe Kihle, 19.03.18. 

18. Uttalelse fra Hans Anton Støen, 12.03.18. 

19. Uttalelse fra Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, 12.03.18 

20. Uttalelse fra Mary Blikken Gravdal, 20.03.18. 

21. Uttalelse fra Tom J. Myrvang, 16.03.18. 



- 

22. Uttalelse fra Tom J. Myrvang, 15.04.18. 

23. Saksframlegg 1. gangs behandling, datert 22.09.17 

24. Saksframlegg 1. gangs behandling, datert 11.01.18 

 

 

 
 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Terje Dahlen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 354

Område regulering for
RINGERIKE VANNVERK KILEMOEN

Utarbeidet av Asplan V iak AS 29.05.2013
R evidert av Ringerike kommune 18.09.18

1 .gangs behandling i Formannskapet 23.01.18 , sak 1/18.
Høring og offentlig ettersyn 30.01.18 – 19.03.18 .
2 .gangs behandling i h ovedkomitee n for miljø - og arealforvaltning 08.10.18 , sak SAKNR
Formannskapet 16.10.18 , sak SAKNR
Vedtatt av k ommunestyret 01.11.18 , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring D ato S ign atur
01 Tillegg arealformål N aturformål LNA (5120) 18.09.18 MSS
0 2 Tillegg hensynssone Sikringssone kulturminner H _ 730 18.09.18 MSS
03 § 1.1 .2 Grunnvannsuttak 18.09.18 MSS
04 § 1.1 .3 Overvåkning av grunnvannsmagasinet 18.09.18 MSS
0 5 § 4.2 LNF - naturformål 18.09.18 MSS
0 6 § 6.5 Kulturminne 18.09.18 MSS
0 7 § 7.1 Rekkefølgekrav om frisiktssone mot fylkesvei 172 18.09.18 MSS

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor planavgrensningen som er vist på plasnkartet.
Område t reguleres til følgende formål og hensynssoner , jf. Pbl. §§ 12 - 5 og 12 - 6:

Feltnavn
Arealformål:
Bebyggelse og anlegg

Steinbrudd og masseuttak (1201) BSM
Vannforsyningsanlegg (1541) O_BVF

1 - 3
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg (2011 ) SKV

Landb ruks - , natur - og friluftsformål
LNF - areal for nødvendige tiltak for landbruk
og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert p å gårdens ressursgrunnlag (5100)
N aturformål ( 5120)

LNF

LNA

Bruk og vern av sjø og vassdrag
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Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6620) VNS

Hensynssoner :
Sikringssoner. Område for grunnvannsforsyning H120
Sikringssoner. Nedslagsfelt for drikkevann
Infrastruktursone. Krav vedrørende infrastruktur
Sikringssone r. B åndlagt etter kulturminneloven

H110
H410
H730

Bestemmelser:
Bestemmelsessone – krav om detaljregulering #1

I parentes bak hver bestemmelse er det vist til § i pbl. som gir hjemmel for
bestemmelsen.

§ 1 . Fellesbestemmelser

§ 1 .1 Kommunaltekniske anlegg ( § 12 - 7, nr. 2)
1. Tiltak i forbindelse med kommunalteknisk anlegg kan tillates , også i LNF - områder.

2. Grunnvannsuttak
Klausuleringsplanen tar høyde for maksimalt døgnbehov på 160 l/s 13 824 m3/døgn
(fordelt på 90 l/s fra eksisterende brønner i Dødisgropa og 70 l/s fra de to nye
løsmassebrønnene ved Tjorputten).

3. Overvåkning av grunnvannsmagasinet
Det er i forbindelse med prøvepumping i begge uttaksområder, etablert et større antall
peilerør på forekomsten. Disse skal benyttes til overvåkning av grunnvanns magasinet.
D et skal installeres automatiske nivåmålere og vannmålere, slik at det til enhver tid
kan avleses vannstand og uttaksmengde for hver brønn. Dette skal innarbeides i
vannverkets internkontroll rutiner, og dataene skal fremlegges for
Vassdragsmyndi gheten på forespørsel.

§ 1.2 Bevaring av vegetasjon og terreng ( § 12 - 7, nr. 1 og 9 )
Eksisterende vegetasjon skal bevares så langt det lar seg gjøre i anleggsperioden. Inngrep i
sideterreng skal tilbakeføres til opprinnelig bruk (skog, myr eller åpen eng). Det skal
brukes stedegen vegetasjon ved ferdigstillelse av anlegget. I anleggsperioden og når
anlegget er i drift, skal virksomheten ikke påvirke naturområdet og det biologiske
mangfoldet negativt.

§ 1.3 Gjødsel og sprøytemidler (§ 12 - 7 nr.3)
B r uk av g j ø d s e l s k al s k j e i hen h o l d t i l g j ød s e l p l an. Bruk av godkjente sprøytemidler
skal dokumenteres, og kun brukes av autorisert personell. Nærmere bestemmelser er
gitt i § 6 Hensynssoner.
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§ 1.4 Terrenginngrep og aktivitetsendringer ( § 12 - 7, nr. 2)
A ll e t e rr e n g i nn g r ep og a k t i v it e t s end r i n g er i nn e n f o r p l a no m r ådet , som i kk e er sær li g o m t a l t i
r e g u l e r i n g sb e s t e m m e l s e ne , s k al f o r e l e gg es kommunen og d ri kk e v ann s m y nd i g he t ene f or
g od k j en n i ng f ør e v e n t u e l l e t i l t ak g j e nno m f ø r e s .

§ 1.5 Avløpsanlegg (§ 12 - 7 nr. 2)
Etablering av større/felles avløpsanlegg basert på infiltrasjon i grunnen tillates ikke.

§ 1 . 6 Skilting ( pbl. § 12 - 7, nr. 9 )
Vannverkseier skal sette opp og vedlikeholde skilt med kart som opplyser om
vannforsyningen og bestemmelsene for bruk av nedslagsfeltet.

§ 1 . 7 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid skulle framkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses, og kulturmyndighetene varsles, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd.

§ 2 . Bebyggelse og anlegg

§ 2 .1 Steinbrudd og masseuttak (BSM)
1. Krav om detaljregulering (§ 12 - 7 nr. 11 og 12)
Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering for uttaksområdet.
Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.
Områderegulering med sikringssoner skal ligge til grunn for en eventuell detaljregulering.
Det skal utarbeides en konsekvensutredning for konsekvenser av tiltaket. Temaer i
konsekvensutredningen må avklares nærmere, men følgende må i alle fall utredes:

a . Hensyn til vannverk og drikkevann
b. Avgrensning av uttaksområde
c. Avslutning og istandsetting, også når det gjelder areal berørt av tidligere masseuttak
(hele bestemmelsesområde #1 vist på plankart)

§ 2.2 Vannforsyningsanlegg ( o_ BVF 1 - 3)
1. F ormål ( § 12 - 7, nr. 2 )
O m r åder for v ann f o r sy n i n g s a n l e g g s k al k un n y tt es t i l a k ti v it e t k n y tt et t i l d r i f t av
v ann v e r k e t . Det kan etableres brønner m ed b r ø nnhus f o r e l - i ns t a l l a s j on e r og
d r i f t s k on tr o ll .

2. Framdriftsplan ( § 12 - 7 nr . 12 )
Det skal utarbeides en framdriftsplan for utbyg ging av reservevannforsyningen. Denne
skal godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse for dette arbeidet gis.

3 . Inngjerding ( § 12 - 7, nr . 4 )
D et skal e t ab l e r es i nn g j er d i ng m ed l ås r u n dt p r odu ks j ons b r øn n er i o_ BVF 2 og o_ BVF 3 .
H v er b r øn n t opp skal ha en e g en i nn g j e r d i ng på minimum 1 0 x 1 0 m . G j e r d et s k al h a en
hø y de på m i n i m u m 1,8 m e t e r . I n n g j e r d i ng r u n dt o_ BVF 1 skal o p p r e t t h o l de s .
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§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3 .1 Kjøreveg (SKV)
SKV skal være privat og nyttes til nødvendig drift av vannverket , landbruksdrift og som
adkomst for eiendommene .

§ 4. Landb ruks - , natur - og friluftsformål

§ 4 .1 LNF - areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNF ) (§ 12 - 5 nr. 5 )
Områdene kan n y t tes t i l jordbruk, skogbruk og friluftsliv , innenfor de begrensnin ger som
framgår av § 6 Hensynssoner .

§ 4.2 N aturformål ( LNA) ( § 12 - 5 nr. 5 )

1. Områdene kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som
framgår av § 6 Hensynssoner.

2. Innenfor formålsområde Naturformål (LNA) skal planer om hogst forelegges
Landbrukskontoret i Ringerike og Hole. I samråd med Landbrukskontoret skal det
avklares om biolog skal gjennomføre nødvendige kartlegginger før evt. hogst.

§ 5. Bruk og vern av sjø o g vassdrag

§ 5 .1 Naturområde i sjø og vas sdrag med tilhørende strandsone (VNS) ( § 12 - 7 nr. 2 og
12 )
M a s s e u t f y lli n g , b y g g , hø y de r e g u l e ri ng e l l er and r e i nn g r ep s om r e dus e r er e l v as v e r di som
b i o t op og r e k r e as j ons k i l de er ikke tillatt . E v en t ue l l e t i l t ak f or å h i n dr e e r os j o n s k al
k ons e kv en s u tr e d es og f o r e l e gg es k o m m une n og vassdragsmyndigheter for g od k j en n i n g .
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§ 6. Hensynssoner

§ 6 .1 Felles bestemmelser for sikringssoner
Restriksjoner gitt for en sone gjelder også for alle soner innenfor denne. Sikringssonene rundt
brønnene er inndelt i fem soner: 0, 1, 2A, 2B og 3.
Disse er vist på plankartet som Område for grunnvannsforsyning H120 og Nedslagsfelt for
drikkevann H110. Se også eget temakart som viser hensynssonene.

§ 6 .2 Sikringssone r – område for grunnvannsforsyning (H _ 120) (§12 - 7 nr. 1, 2, 3, 4, 9)
Sone 0
Sonen s k al k un b e n y tt es t i l a k ti v it e t k n y tt et t i l d r i f t en a v v ann v e r k e t .

Sone 1
a. Forbud m ot u t t ak av g r us.
b. Forbud m ot e t a b l e r i ng av a l l e a n d r e b r ø n ner enn f or d r i f t og o v e r v å k n i ng av

v annve r k e t .
c. Forbud m ot l a g ri ng e l l er f y l li ng av d ri v s t o f f og a ll e an d r e m i l j ø f a r l i g e k j e m i k a li e r .
d. Forbud m ot o r g an i s e r t l e ir s l a g n i ng, s t e v ne r , m ilit æ r ø v e l s e r e t c.
e. Fo r bud m ot a l l a nnen t r a f i k k av k j ø r e t ø y er e nn d e t som er nød v en d i g f or d r i f t a v

v ann v e r k e t , j o r d b r uk og s k o g sd rift .
f. Forbud m ot b r uk av p l a n t ev e r n m i d l e r .
g. Forbud m ot nydyrking og beiting. Dette betyr at det ikke tillates jordbruk i sone 1.
h. Forbud mot lagring/opplasting av tømmer .

§ 6.3 Sikringssone r – nedslagsfelt drikkevann (H _ 110)
Sone 2 A
a. Forbud m ot u t t ak av g r us und e r k o t e 155,00 ( n o r m al g r unn v ann s s t a n d er r e g net f r a

k o t e 147, 0 0 ) .
b. U tt ak av g r us s k al g j ø r e s i henho l d t i l g od k j e n t e d r i ft s p l an e r . La g r i ng og f y lli ng av

d ri v s t o f f i f o r b i nd e l s e m ed g r usu t t ak m å s k j e u t e n f o r de n ne s on e n, og m å v i de r e s k j e
p å p l a s s e r m ed t e t t unde r l a g . S l i k e p l a s s e r s k al g od k j enn e s a v M a t t il s y n e t .

c. Forbud m ot b r uk av na t u r g j øds e l .
d. Forbud m ot l a g ri ng av m i l j ø f a r li g e k j e m i k a li e r m ed s a m l et v o l um o v er 50 l p r .

e i e ndom og o l j e og and r e p e tr o l eu m s p r odu k t er m ed s a m l et v o l um o v er 300 l pr
e i e n do m . A l l e l a g e r t an k er m å s t å p å t e t t un d e r l ag m ed k a n t er s t øpt hø y e nok ti l å
sa m l e opp he l e t a n k ens i n n h o l d. T an k ene s k al v æ r e l e t t e å i n sp i s e r e f o r l e k k a sj e r .
F o r b u det g j e l d er i kk e d ri v s t o f f t an k er på k j ø r e t ø y .

e. Forbud m ot l a g ri ng og depone r i ng av f ór som ha l m l u ti n g s a n l e g g og su rf o r s il o e r .
Forbud e t g j e l der i kk e m e ll o m l a g ri ng av r undb a ll e r .

f. Forbud m ot b r uk av sp r ø y t e m i d l er ( s k og og d y r k et m a r k ) t i l h ø r en d e g r uppe 2 :
” P r epa r a t e r som har en t en høy he l s e f a r e og l av sp r ed n i n g s i n de k s e ll e r l av he l s e f a r e

og høy sp r edn i n g s i nde k s ” og g r uppe 3 :” p r ep a r a t er m ed høy he l s e f a r e og høy
sp r e dn i n g s i n d e k s ”, d e fi n e r t i M a t t i l s y ne t s v e il ed e r ” B r uk av p l an t e v e r n m i d l er n æ r
v ann k il der ( 2 0 05 ) ” D e t p r e s i s e r es at v a n l i g e u g r a s be k j e m pende s p r ø y t e m i d l er som
v an li gv i s b e n y tt es v ed g r a s p r odu ks j on, f or e k s e m pel R a m bo og a ll e t y per R o u n d up,
t i l l a t es b r u k t i henh o l d t i l g j ød s e l p l a n .
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g. Forbud m ot e t a b l e r i ng av ca m p i n g p l a s s e r og pa r k e r i n g sp l a s s e r .

Sone 2 B
a. Forbud m ot u t t ak av g r us und e r k o t e 1 52,00. U t t ak av g r us s k al g j ø r e s i h enh o l d t i l

g odk j e n t e d r i ft s p l a ne r . La g ri ng og f y l l i ng av d ri v s t o f f i f o r b i n de l s e m ed g r usu tt ak s k al
s k j e p å p l a s s e r m ed t e t t un d e r l a g , og s li k e p l a s s er s k al g od k j enn e s a v M a t ti l s y ne t .

b. Forbud m ot ny beb y g g e l se m ed unn t ak av en k l e by g n i n g er ( u t en i nn l a g t v ann)
t i l k n y tt et l a n db r uk ( v ed l a g e r , fl y tt b a r e s k o g sb r a kk er e t c. ) . S t ø rr e b yg n i n g e r ( b o li g hus,
f j øs e t c . ) i t i l k n y t n i ng ti l e k s i s t e r e n de b e b y g g e l se k r e v er g od k j en n i ng fr a M a t t i l s y ne t .

c. Forbud m ot ned g r a v de o l j e - e ll er k j e m i k a li e t an k e r . Mak s i m u m l a g e rt a n k f or o l j e o g

o l j ep r o d u k t er er 1,5 m3. A ll e l a g e r t an k er m å st å på t e t t unde r l ag m ed k an t er s t øpt h ø y e
nok ti l å s a m l e opp h e l e t an k ens i n n ho l d. T a n k ene s k al v æ r e l e t t e å i ns p i s e r e f o r
l e kk a s j e r . M a k si m a l t 1 t ank p r . e i e n dom i nnen f o r s one 2 B .

d. Forbud m ot i n f i l t r as j on av a v l øps v ann i g r un n en.
e. Forbud m ot o m f a t t ende g r av ea r be i d er i e l v e l øp. E v en t ue l l e ti lt ak f o r å h i n d r e e r o s j on

b ø r k ons e k v en s u t r ed e s og s k al f o r e l e gg es d ri kk e v ann s m y n d i g he t e r og
v a s sd r a g s m y n d i g he t er f o r ende l i g g od k j en n i n g .

f. Forbud m ot e t a b l e r i ng av n y e k o n k u rr e r e nde b r øn n er m ed unn t ak av e v en t ue l t
g r unn v ann s u t t ak av g r unne i er t i l e g et f o r b r uk e t t er a v t a l e. B r ønn e r t i l
j o r db r u k s v ann i ng o m f a tt e s av f o r bud e t .

Sone 3
a. Forbud m ot e t a b l e r i ng av bed r i f t e r , v i r k so m he t er e ll e r an l e g g som k an u t g j ø r e e n

po t e n s i e l l f o r u r e n sn i n g s t r u s s e l m ot g r unn v anne t . B e s t e m m e l s e ne o m f a tt e r o g så
be d r i f t er s o m b r u k er s li k e s t o f f e r som r å s t o f f i p r o d u ks j on e n. Fo r bud e t o m f a t t er i k k e
opp f ø r i ng av by g n i n g er i t il k n y t n i ng t i l e k s i s t e r e n de b e b y g g e l s e .

b. Forbud m ot dep o ne r i ng av hush o l dn i n g s a v f a ll , k l o a k ks l am og annet o r g an i sk a v f a l l
( g j e l der o g så m e ll o m l a g ri ng av k l oak k s l am ti l b r uk på d y r k et m a r k ) .

c. Forbud m ot ub e s ky tt et l a g r i ng u t endø r s a v s t o f f er m ed u t v a s k ba r e k j e m i k a li e r .
K u ns t g j ød s el k an l a g r es u t e på p a l l d e r so m e m ba ll a s j en h i n d r er u t va s k i n g .

d. Forbud m ot l a g ri ng av d ri v s t o f f , p l a n t e v e r n m i d l e r e l l e r k j e m i k a li er i s t ø r r e m en g der
e n n d e t som er nød v end i g f or g å r ds d r i f t og hus h o l d n i ng ( m a k s i m u m 1 å r s f o r b r u k ) .

e. Forbud m ot s t ø r r e / f e l l es a v l øps a n l e g g ba s e r t på i n f i l t ras j on i g r unne n .

§ 6.4 Infrast r u ktursone – krav vedrørende infrastruktur (H _ 410)
Trase for fremføring av kommunalteknisk infrastruktur er vist på plankartet som
infrastruktursone. Innenfor denne sonen kan det fremføres kommunalteknisk infrastruktur
uavhengig av underliggende arealformål.

§ 6.5 Kulturminne (H _ 730)
Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fredete kulturminne (Id 241192). Det må ikke forekomme noen form for inngrep i
grunnen eller andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra kulturminnemyndigheten.

§ 7. Rekkefølgekrav

§ 7.1 Frisiktsone
Det skal sikres frisiktsone for avkjørselen på fv. 172 og inn mot vannverket i forbindelse med
igangsetting av nye tiltak innenfor planavgrensningen.
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1 HENSIKT MED PLANEN
O m r å d et ø n s k es r e g u l e r t m ed b a k g r u n n i Ri n g er i ke k o m m u n es m ål om å b es k y t t e de l er av
g r u n n v a n ns f o r e k o m s t en på Kil emoen, som er e n e s t e v a n n k il de t i l Ri n g e r i ke v a n n v erk Kil emoen.
D et k o mm u n a l e va n n v er k et f ors y ner H ø n e f oss o g o m e g n m ed drik k e v a n n, t il s v arende om l a g
23 0 0 0 i n n b y gg e re . V a n n v e r k e t s k al t i l e n h v er t i d d e k k e v a n n f o r br u k e t i r e g i o n en.

F o r å ø k e s i kkerhe t en i v a n n f ors y n i n g en h a r Ri n g e r i k e k o mm u n e etab l e r t t o f u ll s k a l a
p r ø v e b r ø n n e r v ed T j o r p ut t en på sa m m e f o r e k o m s t , s o m s kal f u n g e r e s o m su p p l erende
v a n n k il d e /r e se rv e v a n n k il de for v a n n v er k e t . D e n ne d el en av v a n n f o r s y n i n g en s k al o g så s i k r es .

Beskyttelsessonene i ny klausuleringsplan er beregnet ut fra et maksimalt døgn uttak på 160 l/s
fordelt med 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa og 70 l/s fra brønnene i Tjorputten. Hvis
vannforbruket i framtiden blir vesentlig høyere enn 160 l/s , må det vurderes ny revisjon av
sonegrensene. Gjennomsnittlig uttak for 2015 er stipulert til 105 l/s .

Klausuleringsplanen tar for seg hensyn knytta til nødvendig beskyttelse av vannkilden, og
behandler ikke søknadskrav for tiltak for eksempel etter plan - og bygningsloven og
mineralloven.

H e n s i k t en m ed p l a n en e r å r e g u l ere gnr/bnr 52/17 og 52/19 samt deler av 52/1 til
vannforsyningsanlegg. Ø v r i g e d el er av 52/1, s a m t a r e al er i n n e n f or gnr/bnr 51/1, 51/2, 52/2,
52/3, 52/6 og 52/9 som ligger innenfor sikringssonene for vannforsyningen, foreslås regulert til
LNF - formål. Deler av eksisterende grusuttak på gnr/bnr 52/1 foreslås regulert til steinbrudd og
masseuttak. Dette er en oppdatering av planformål i forhold til dagens bruk. Det stilles krav om
detaljregulering for dette område før videre uttak . Nødvendig k onsekvensutredning for dette
tiltaket blir en del av en eventuell detaljregulering for grustaket.

Videre foreslås det h e ns y nss o n e r i form av sikringssoner for å ivareta behovet for beskyttelse i
tråd med ny klausuleringsplan . Pl a n o m r å d e t v i l tota l t s e tt o m fa t te a ll e s i k r i n g sso n ene 0, I , II A ,
IIB o g III ru n dt brøn n o m rå d e n e , s l i k de f r a m g år i so n e i n n d eli n g s kart e t i forsl a g e t t i l ny
klausuleringsplan ( vedlagt ).

E ks i sterende brøn n o mrå d e b estår av s e k s b rø n n e r i D ø di sg ro p a , me n s de to n y etab l erte
brøn ne ne er p l ass e r t i h v ert s it t brøn n o m rå d e v ed Tjorp u tten om l ag 5 0 0 met e r l e n g er n o rd ø s t .
Brønnområdene utgjør sikringssone 0. Ø v r i g e areal u t gjør so n e I, IIA , IIB og III d e r de u li k e
h e ns y nss o n e ne samme n fa ll er med ut b r e d el sen av s i kr i n g s so n e n e ru n d t b rø n n e n e , o g e r
d e f i n e rt s o m O m rå d e for gru n n va n n s forsyn i ng og N e d s l a g sfe l t f o r d r i kkev a nn.

E t o mrå d e p a ra ll e l t med e l v e k a n ten l e n g st n o rd i p l a n områ d et foreslås regulert t i l
N atur o m r å d e i s j ø og vass d rag med t il h ø re n de s tra n ds o n e . A r e a l et er en d e l av sikringssone III .



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 6

Ringerike kommune Asplan Viak AS

2 P LANSTATUS OG RAMMEBE TINGELSER

2.1 P lanstatus – kommuneplanens arealdel

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.07.2007 er p l an o mr å d e t i sin helhet avsatt t i l L N F -
o m r å d e . Området er også markert som område for grunnvann og vanninntak.

Kommuneplanens arealdel er under revidering , og var på høring i perioden mai – september
2017. Her er planområdet foreslått avsatt til LNFR - formål, med hensynssone for
grunnvannsforsyning (H120). Deler av området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette er
den delen av omr ådet som per i dag er berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye
klausuleringssoner og bestemmelser for Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I
tillegg er to områder forslått avsatt til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Di sse
områdene tilsvarer to av områdene foreslått regulert til vannforsyningsanlegg (BVF1 og BVF3) i
områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen.

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det også utarbeidet en temautredning om
masseforvaltning .

2.2 T idligere vedtak og avtaler i saken

E k s i s t erende v a n n f o r s y n i ng s o m bas e r e r s e g på g r u n n v a n n f r a s e k s brø n n e r i D ø di s g r o p a h a r
v æ r t i d r i f t i o v er 20 å r . D et e r t i d li g ere i n n g å t t a v t a l er m e ll om ko m m u n en o g grunn ei ere om
t ill ate l se t i l brøn n b o r i n g , e t a bl eri n g, prø v e p u m p i ng o g d r i f t av d i sse br ø n n e n e. Ri n g er i k e
k o mm u n e e i er nå d e tt e b r ø n n o m r å d et ( 5 2 / 1 9 ) .

D et er o g så i n n g å t t a v t a l er i f orb i n d e l se m ed g j e n n o m f ø r i n g en av su p p l er e n d e
g r u n n v a n ns u n d ers ø k e l s er v ed T j o r p ut t e n , s a m t f or b o r i n g en av de n y e b r ønnene o g
prø v e p ump i ng av d i sse. E n av brøn n e n e e r p l as s ert i n n e n f or Ri n g e r i k e k o mm u n es e i e n d o m
( 5 2 / 1 7 ) . D en a n dre li g g e r i n n e n f or gnr/bnr 5 2 / 1 . D e n y e b r ø n n e ne v i l i n n gå som su p p l erende
v a n n f ors y ning /r es e r v e v a n n f or s y n i ng.

D e n y etab l er t e b r ø n n e ne v ed T j orp u tt en e r v urde r t av NV E i f orho l d t i l k o n ses j o n sp l i k t e n . NV E
h a r u t i fr a i n n se n dt m a t eri al e b e s t e m t a t t ilt a k e t k an b e h a n dl es g j e n n o m r e g u l eri n g sp l a n en.
M an k an b e n y t t e § 20 i v a n nr ess u r s l o v en f or v a n n u tt a k e t i f orb i n d e l se m ed h ø r i ng a v
r e g u l eri n g sp l an f or k l a us ul eri n g av v a n n k il d e n . D et t e k r e v er a t r e g u l eri n g sp l a n en b e s k r i v er
v a n n u tt a k et o g o v er v å k i n g s r u t i n e n e , jf . kapittel 4.9 .
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2.3 K rav om konsekvensutredning og planprogram

2.3.1 Aktuelle bestemmelser

Aktuelle bestemmer i forskrift om konsekvensutredninger (2017) er:

§ 6 bokstav a) fastslår at områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg 1 og 2
alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram. Relevante punkt i vedleggene er:

Vedlegg 1 er punkt 11: Anlegg for grunnvann der de n mengden vann som tas ut el ler
infiltreres utgjør minst 10 millioner m3hver år .
Vedlegg 2 punkt 2a: Mineraluttak

§ 8 omhandler planer som skal konsekvensutredes men ikke ha planprogram, dersom de kan få
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (jf. kriterier i § 10).

§ 8 boks tav a) fastslår at dette gjelder reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, med mindre det
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og reguleringsplanen er i samsvar
med denne. Relevant punkt i vedlegg 2 er punkt 2a: Mineraluttak.

2.3.2 Vurder ing av krav om KU og planprogram

Planforslaget setter rammer for grunnvannsanlegg. Beregninger viser imidlertid at grensen for
vannmengden som tas ut eller infiltreres ikke passeres.

O mrådereguleringen regulerer ca . 30 daa t il steinbrudd/masseuttak. Dette arealet er avsatt til
LNF - formål i gjeldende arealdel fra 2007, men avsatt til råstoffutvinning i forslag til ny arealdel
som har vært på høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette er en oppdatering til eksisterende
arealbruk, og ikke i strid med gjeldend e klausulering av vannverksområdet eller forslag til ny
klausuleringsplan og områderegulering for området.

I forslag til ny klausuleringsplan og planbeskrivelse for områdereguleringen er behovet for
beskyttelse av vannkilden grundig utredet og vurdert. Om rådet omfatter kun areal som i dag er
berørt av tidligere masseuttak, og omfatter altså ikke uberørte LNF - områder.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om detaljregulering for videre grusuttak i dette
området. Kommunen legger til grunn at nødvendige utred ninger knytta til konsekvenser av
videre grusuttak må utredes i en eventuell planprosess for detaljregulering av området. Her vil
krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskriften kunne bli aktuelt.

Med bakgrunn i dette vurderer Ringerike kommu ne at planforslaget ikke utløser krav om
konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger.
Planbeskrivelsen skal imidlertid belyse virkningene av planen, jf. bestemmelser i plan - og
bygningsloven.
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3 DAGENS SITUASJON

3.1 B e li gg e nh et o g d a g e n s a r e a l b r u k

Gr u n n v a n ns b r ø n n e ne er l o k a li se r t på Kil emoen ca . 5 km n o r d f or H ø ne f oss se nt r u m , o g n o r d
f or f y l k es v eg 1 7 2 . B r ø n n o mr å d e 1 Dødisgrupa er brøn n e n e som u t g j ø r h o v e d v a n n f o r s y n i n g en
v ed v a n n v er k et. B r ø n n o mr å d e 2 o g 3 m a r k er e r om r å d e n e f o r h v er av de n y etab l er t e f u ll s k a l a
p r ø v e b r ø n n e ne v ed T j orp u t t e n . D et er en d i s t a n se på 1 5 0 m et e r m e ll om brønn ene v ed
T j orp u tt e n , o g de b li r d e rm ed li gg e n de i h v ert s it t b r ø n n o mr å d e . A v s t a n d e n m e l l om brøn n e n e i
D ø d i s g r o pa o g b r ø n n e n v ed T j orp u tt en er ca. 5 0 0 m e t e r . S e Figur 1 f or p l ass e r i ng av
brøn n o mr å d e n e .

F o r uten dr i f t av e k s i s t er e n d e v a n n f o r s y n i ng v ed R i n g er i k e v a n n v e r k , b e n y t t es p l a n o m r å d et i
d a g t i l r e k r e a s j o n/ fr il u ft s li v , s k o g sdr i ft og j ord b r u k . Det har også vært drevet g r us u tt a k i
området . Pl a n om r å d e t l i g g er f o r d e t a ll er m este i u tm a r k .

Figur 1 : Oversiktskart med alle brønnområder på Kil emoen inntegnet .
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Figur 2 : Oversikt over registrert arealbruk i området (Kart: NGU) .

3.2 Grunnforhold

3.2.1 Berggrunn og løsmasser

B erggrunn e n b e s t å r av g a b b r o/ am f i b o li t t , g li m m e r s k i f er o g d i ori t t i s k - gran it t i sk
g n ei s / m i g m a t it t , jf . Figur 3 .

D et er i k k e r a p p o r t e r t o m u h e l d i g e hen d e l s e r i f o r b i n d e l se m ed u t g li d ni n g e r v e d
v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e. I n g en av v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e s k al v æ r e utsa t t f or s k r e d .
A v setn i n g en er d o m i n e r t av fr i k s j o n s j o r d a r t er n ed t i l til d el s s t ore d y p.

O m r å d et er pr e g e t av b r e el v a v setn i n g er , jf . Figur 4 . Kil em o en er et i s r a n d d e l t a som b l e a v satt
m o t s ø r . B r ø n n o mr å d e ne li g g e r i d el er av a v setn i n g en d e r i ska n t en l å und e r o p p b y gg i n g en av
d el t a e t e ll er d el er av d e tt e . T i d li g e r e und e r s ø k e l ser av N G U v i ser a t d e n sørl i g e de l en b e s t å r av
s a n d - o g g r us l a g . I de se n tr a l e de l er er d e t p å v i st f i ns a n d m e k t i g h e t er på o v er 60 m e t e r , m e n s
d e t i d e n n o r d l i g e de l en er a v satt g r o v ere m a s se r . B ori n g e r v i ser o v er 30 m e t er m ed gro v e
m a s ser av sa n d o g g r u s m ed g od v a n n g j e n n o m g a n g. I brøn n o m r å d et v ed T j o r p ut t en er d e n
u m e t t e d e s o n e n ca. 3 - 5 m , m e n s o m r å d et r u n dt h a r en ume t t et so n e m e ll om 10 og 30 m . I
brøn n o m r å d e ne i D ø d i s g r o p a o g v ed T j orp u tt en er d e t et o p ptil 10 m t y k t l a g av f i n sa n d/si l t
o v er se l v e g r u n n v a n nsma g as i n et . S e l v e g r u n n v a n nsm a g as i n e t b estår av grus o g grus i g s a n d.
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Figur 3 : Berggrunnsgeologisk kart (Kart: NGU).

3.2.2 F o r u r ensn i ng

U t fr a d a g e n s a r e al br u k og eksisterende k l a u su l e r i n g sb e s t e mm e l s e r g j e n n o m g ås p o t e n s i e ll e
f or u r e n sn i n g s k il d e r i n n e n t il r e n n i n g so m r å d e t til brønnene i Dødisgropa og Tjorputten . D et er
i k k e f a s t b e b y g g e l se e ll er o ff e n t li g e v e g er i n n e n tilr e n n ing so mr å d e t . Grusuttaket er d en mest
alvorlige forurensningskilden i tilrenningsområdet.

Grusuttak. Det foregår tidvis uttak fra et grustak i tilrenningsområdet til brønnene. Gr ustaket
ligger både innen for klausulerings sone I og II A. Masser skal blant annet ha vært tatt ut i
forbindelse med veg prosjektet R v. 7 Ramsrud. Dagens situasjon er at det tas ut masser
spora disk innenfor gnr/bnr 52/1. Uttaket er ikke i strid med eksisterende klausuleringsplan for
området, som sier at det kan tas ut masser inntil 155 moh . og 152 moh . i hhv. sone I og II A.
Naturlig grunnvannstand er 147 moh.

Infiltrasjon av forurenset elvevann . Man må regne med at Begna er noe forurenset fra
kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark, avrenning fra fyllinger/forurenset grunn etc. For kort
oppholdstid fra vannet infiltreres i elvebunnen/elvebredden og til det når brønnene, kan
dermed føre til dårl ig vannkvalitet.

Dyrket mark og beiting. Et område med dyrket mark mellom Dødisgropa og Begna kan gi noe
forurensning. Området ligger innenfor sone IIA og IIB i dagens soneinndeling. I løpet av 20 års
drift er det ikke påvist bakterier eller næringsstoffer relatert til gjødsling eller beiting i
drikkevannet, slik at det dyrkede arealet ikke representerer noen forurensningsfare slik det
drives i dag. Området rundt brønnene er ikke mye belastet med beiting per i dag, men det kan
være aktuelt å be nytte området til dette senere.
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Skogbruk. Skogsdrift med maskinelt kjøretøy og eventuell sprøyting av skog kan representere
potensielle forurensningskilder. I eksisterende klausuleringsplan er det ikke lagt spesielle
begrensninger på skogsdrift så lenge dette ikke inne bærer lagring av helsefarlige produkter og
drivstoff. Det er forbud mot lagring og fylling av drivstoff innenfor sone II A. Vannanalyser fra
prøvepumping og 20 års drift viser ingen tegn til at denne arealbruken påvirker grunnvannet.
Den gode naturlige besk yttelsen i form av stor umettet sone, samt at skogsdrift skjer relativt
sjelden, gjør at denne arealbruken representerer en liten trussel mot grunnvannet.

Fr il u ft s li v . O mr å d e t e r n oe br u kt t i l fr il uf t s li v . M ed d e n g o d e n a t u r li g e b e s k y tt e l sen t i l
g r u n n v a n nsm a g as i n e t , r e p r es e nt e r t v ed en r e l ati v t m e k t i g u m e tt e t so n e s t e d v i s b e s t å e n d e av
f i ns a n d / s il t , u t g j ør friluftsliv i n g en t r uss e l m ot v a n n k v a li t eten. D et er i m i d l er ti d f orbud m o t
o r g a ni sert l e i r s l a g n i n g, s t e v n e r , m ili t æ r ø v e l ser et c . i n n en so n e I .

T o t a l t s e t t k an d e t k o n k l u d e r es m ed a t grunn v a n n s f or e k o m s t en g i r li t en b e l astn i ng på d a g e n s
area l br u k.

3.2.3 H y d r og e o l ogi

Gr u n n v a n nsm a g as i n e t li g g e r i en g r u n n v a n n s f o r e k o m s t s o m e r kar a k t eri s ert i t r åd m ed EU s
v a n nra mm e di r e k t i v ( g r u n n v a n ns di r e k t i v et ) . F o r e komst 012 - 97 2 - G Kil emo e n i n n g å r i v a n nre g i on
V es t - V i k en o g v a n n o mr å d e T y r i fj ord e n. T o t a l t a r e a l er b e r e g n et t i l om l ag 5,7 k m2. O mr å d e t e r
en d e l a v d e n s t ore br e e l v a v setn i n g en på Kil emoen.

Figur 4 : Løsmasse kart . Utbredelsen av breelvavsetningen vist med oransje farge (Kart: NGU) .
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På Kilemoen er d et p å v i st 10 - 50 m tykke sa n d - o g g r usmass e r m ed m e g e t g o d
v a n n g j e n n o m g a n g . U m e tt e t so n e ( s o n en o v er grunn v a n ns ni v å e t ) h a r en m e k t i g h e t på opptil 50
m e t er o g b e s t å r av f i n e r e s e d i m e n t i f i ns a n d/ s il t - fr a k s j o n e n .

D en tykke um e tt e d e so n en av finkornige sedimenter b i drar t i l å g i en g od b e s k y tt e l se av
f or e kom s t en m ot f o r urensn i n g som i n f il tr eres fr a o v er f l ate n .

D en n a t url i g e grad i e n t en t i l g r u n n v a n nss p e il et f ø l g e r grad i e n t en t i l B e g n a . D en n a t url i g e
g r u n n v a n n s st r ø mm en ( u t en p u m p e b el a s t n i n g ) g å r fr a B e g n a / T j o r p ut t en o g m ot sø r - sør ø s t .
D e n ne grunn v a n nsst r ø m m en e r s t y r t av et l a v ere li g g e n de e l v e ni v å ned e nfor e t s tr y k i B e g na
sørøst f o r Kil e m o e n . Ha s t i g h e t en på d e n n a t url i g e g r u n n v a n nss t r ø m m en er c a. 2 m / d ø g n, m en
v i l s i k k e r t v ari e r e fr a m i n dre e n n 0,1 m / d ø g n i f i n s a n d/sand t i l o v er 10 m / d ø g n i g r ov g r u s.

Ny dannelsen av grunnvann skjer hovedsakelig ved infiltrasjon fra Begna , mens ca. 10 % (10 - 15
l/s) vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon på avsetningen og innenfor influensområdet . E n
uttaksmengde på inntil 100 l/s vil utgjøre kun 0,12 % (1,2 ‰ ) av midlere vannføring i Begna.

3.3 L a nd skap

A v setn i n g en på Kil emoen s t r e k k e r s e g o v er t o l a n d s k a p s r e g i o n e r , d e r m a n i n o r d f i n n er
l a n ds k a p s r e g i o n en Nedre dalbygder på Ø s t l a n d e t o g i sør I n n s j ø - og s il urbyg d e n e på Ø s t l a n d e t
(jf. Figur 5 ). Pl a n om r å d et b e s t å r for det meste av ut m a r k . D et er noe b e b y g g e l se i p l a n om r å d e t s
n o r d v es tr e d e l. K v ar t æ r g e ol o g i s k e r o m r å d et i n t e r ess a n t o g v i k t i g v ed at a v setn i n g en m a r k e r er
et r a n d tr i nn ( bre r a n d d el t a) e t t er s i s t e i s t i d, d e r d e t er t y d eli g e sp o r e tt e r i s h a v s s m e l t n i n g e n.
L a n d s k a p et er t y p i sk f or et i s k o n t a k t d elt a m ed d ø d i s g r o p e r .

Figur 5 : Landskapsregioner - Nedre dalbygder på Østlandet med beige og innsjø - og silurbygdene på Østlandet med gult (Kilde:
NIBIO).
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3.4 N at u r verdier

Det er registrert én naturtypelokalitet; Kalkskog (verdi A) innenfor planområdet.
Sandfuruskog med rik soppflora. Skogen har trolig et potensiale for fler e artsfunn av sopp
utover de to rødlisteartene som ble påvist i forbindelse med konsekvensutredningen (blåfot
storpigg, VU og furufåresopp, NT). Middels verdi.

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området
er vu rdert å være noen av de mest verdifulle sandfuruskogene med henhold til
soppforekomster i Ringerike.

I forbindelse med områderegulering Kilemoen sanduttak ble det i 2015 gjennomført en
supplerende kartlegging og vurdering av utbredelsen av sandfuruskog på Kilemoen
(Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 , vedlagt ). Formålet med registreringene var
blant annet å oppdaterer beskrivelse og avgrensning av lokaliteten. Som følge av
registreringer ble det gjennomført en grov avgrensning av Sandfuruskog på Ki lemoen.

Foruten sandfuruskog med tilhørende artsforekomster som omtalt ovenfor, er det det e r
i k k e r e g i s tr e r t ar t s f or e k o m s t er e ll er n a t ur t y p e r i n n e n f o r om r å d e t s o m k r e v er a t s p e s i e ll e
hens y n m å t as v ed utb y g g i n g e n / dr i ft . A v ar t s f or e kom s t er er d e t i planområdet g j o r t
r e g i s t r eri n g er av b l a n t a n n e t h j or t evil t , sopp, skogsfugl, ugler, ka r plan t er og flagg s pet t .

P å m ots a t t s i de av Begna f i n n er m an H e nst j e r n, s o m a n s e s s o m en sp e s i e l l og v i k t i g
na t u rt y p e . T il t a k e t v i l i k k e b e r øre d e tt e o m r å d e t .
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Figur 6 : Artsforekomster/rødlistearter (Kart: Arealis, ngu.no).

3.5 F ril u f ts l i v /r e k r ea s jo n

Kilemoen er et mye brukt bynært trenings - og friluftsområde, og nyttes bl.a. til frilu ftsliv,
rekreasjon, jakt, fiske, turgåing og orientering . Kommunen gjennomførte i 2013 en
kartlegging og verdisetting av bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Kilemoen ble her
klassifisert som et B - område. Som retningslinje for saksbehandling for B - områder gjelder
følgende:

I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i eksisterende
reguleringsplan, utover tiltak som er ledd i tilrettelegging for friluftsliv eller tiltak som
ikke forrin ger områdets verdi som friluftsområde. Det bør ikke igangsettes
reguleringsplaner med formål som forringer områdets verdi som friluftsområde. Hvis
det likevel åpnes for tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi som
friluftsområde bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftsverdien skal til enhver tid være
ivaretatt.

Områderegulering for Kilemoen sanduttak (Svelviksand AS) ble vedtatt 06.04.2017. Av
hensyn til sandfuruskogen ble uttaksområdet redusert i forhold til det som er avsatt til uttak
i kommu neplanens arealdel. Ved uttak i tråd med vedtatt områderegulering vil
friluftsområdene på Kilemoen over tid bli betydelig redusert. Kilemoen er altså under press
fra flere kanter, og det er et stort engasjement lokalt for å ivareta området som et trenings -
og friluftsområde.

Brønnområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1 : Dødisgroa
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3.6 Kulturminner og - miljø

D et er r e g i s tr e r t to a r k e o l o g i s k f u n n innenfor planområdet .

1. Regist r er i n g g j o r t p å d y r k e t m a r k i n n e n f o r hensyns sone H110 – sone II A. Kulturminnet er
et innlevert l øs f u n n av en steinøks m ed u v i ss a l d e r , og v ernes t at u s e r p e r 7.10.2015 u k l ar .
Steinøksa oppbevares på Ringerike museum ( Kil d e : R i k s a n t i k v are n ) . F u n n et h a r l o k a li t e t s - I D
3 8 38 ( E n g e h a u g e n ) .

2. Registrert en automatisk fredet gravrøys (I D241192) på eiendom gnr. 51/1.

D et e r r e g i s t r ert f l e r e k u l t u rm i n n e r s ø r for planområdet . Disse vil ikke bli berørt av tiltaket ,
men viser at det har vært aktivitet her i lang tid . S E F R A K - b y g n i n g er er r e g i s tr e r t i n o r d på
g r e n sa m e ll om sikringssone II B og III , m en v i l i k k e b l i b e r ø r t av t il t a k e t .

Figur 7 : Registrerte kulturminner i Riksantikvarens database Askeladden (Kilde: Askeladden 2016 ).
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3.7 Eksis t e r e nd e t e k n i sk i n f r ast r u kt u r

T e k n i s k e i nsta ll as j o n e r/ in f r a s tr u k t ur pr e g e r o m r å d e t , som v e g er ( f y l k es v e g , g r us v e g er ) ,
h ø y sp e nt, g år d sbr u k / b e b y gg e l se i n o r d v est, s a m t v a n n v er k e t s i n s t a ll as j o n er i D ø di s g r o p a o g
v ed T j o r p ut t e n .

F y l k es v e g en g år i n nti l p l a n om r å d ets sør v estl i g e de l . F r a f y l k es v e g en g å r d e t av v eg b l a n t
a n n et m ot v a n n v er k e t . D e tt e er pri v at g r us v e g som l e d e r n e d t i l brøn n o m r å d et o g p u m p e h u s
i D ø d i s g r o p a , o g pu m p e h u s / i n f ilt r a s j o n sb a sse n g v ed T j o r p ut t e n . Det går også en grusveg
ned til grusuttaket. D et er etab l e r t a d k o m st i f o r m av gru s v e g t i l a ll e b r ø n n e r s o m e r
t il k n y t t et v a n n v er k et på Kil emoen, i n k l u d ert de n y etab l e r t e b r ø n n e n e v ed T j orp u tt e n . V e g en
n e d t i l T j orp u tt en b l e o p p a r b ei d e t i f orb i n d e l se m ed b y g g i n g o g d r i f t av i n f il tr a s j o n sa nl e g g e t
v ed v a n n v er k e t , som li gg e r på n o r d s i d e n av v a n n e t .

A v e k s i s t e r e n de i n fr a s tr u k t ur t i l k n y tt et v a n n v er k e t er b r ø n n e r m ed brøn n h u s, a d k o m s t v e g er
( grus v e g er ) , f u ll s k a l a p r ø v e b r ø n n e r v ed T j o r p ut t e n, p u m p e h u s, i n f il tr a s j o n s a n l e g g o g
l e d n i n g s t r ase fr a i n f il tr a s j o n sa nl e g g t i l v a n nfo r s y n i n g sa nl e gg BVF 1 , o g l e d n i n g s tr ase fr a d e tt e
a nl e g g et t i l b e h a nd li n g s a n l e g g s o m li g g er ute n f or p l a n om r å d e t .

3.8 Vass d r a g s r e g u l e ring / k r aft p r odu ks j o n

P å s t r e k n i n g en fr a H en t i l H ø n e f oss e r d e t f i r e k r a ft s t a s j o n e r , som alle påvirker vannføringen
i Begna.
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4 PLAN FORSLAGE T

4.1 Planområdet

Planområdet er 1 823 664 m2.

Figur 8 : Planområdet vist med blå stiplet avgrensning.



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 18

Ringerike kommune Asplan Viak AS

4.2 Planlagt arealbruk

Tabell 1 viser oversikt over formål og hensynssoner innenfor planområdet.

Tabell 1 : Oversikt over formål og hensynssoner innenfor planområdet.

Formål /hensynssone
/bestemmelse r

Feltnavn Areal Beskrivelse

§ 12 - 5 Arealformål
1. Bebyggelse og anlegg
Vannforsyningsanlegg
(1541)

o_BVF 1 3 955 m2 B r ønno m r åde e k si s t erende
v annfo r s y ning. De t t e in k luderer
b r ønn 1 - 6 i D ø dis g r op a , sa m t
b r ønnhu s , p u m pehus o g deler
av ad k o m s t v eg .

o_BVF 2 100 m2 B r ønno m r åde f or brønn 1 v ed
T j orp u tt e n, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v ann,
samt e k sis t erende
i n f il tr a s j onsa n legg o g fr a mt idig
p u m pehus.

o_BVF 3 4 753 m2 B r ønno m r åde f or brønn 2 v ed
T j orp u tt e n, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v an n ,
samt e ksis t erende
i n f il tr a s j onsa n leg g , fr a mt idig
p u mp ehus o g øv r ig areal på
landsiden i n ne n f or k o m m unens
eiendom (gnr/bnr 52 / 1 7 ) .

Steinbrudd og
masseuttak (1201)

BSM 29 910 m2 Eksisterende grusuttak i nnenfor
sikringssone 2 A.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011) SKV 8 415 m2 Eksisterende kjøreveger i

planområdet. Reguleres med 6
meters bredde.

5 . Landbruks - , natur - og friluftsformål
LNF - areal for
nødvendige tiltak for
landbruk og
gårdstilknyttet
næringsvirksomhet
basert på gårdens
ressursgrunnlag (5100)

LNF og LNA 1 585 349 m2

6 . Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområde i sjø og
vassdrag med
tilhørende strandsone
(6620)

V NS 191 182 m2 Område langs elva nord i
planområdet.
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§12 - 6 H ENSYNSSONER
Sikringssoner.
Område for
grunnvannsforsyning

H120

Sone 0
Sone 1

4 155 m2

350 720 m2

Sikringssoner.
Nedslagsfelt for
drikkevann

H110

Sone 2 A
Sone 2 B
Sone 3

492 764 m2

310 390 m2

665 635 m2

Infrastruktursone. Krav
vedr ørende
infrastruktur.

H410

Sone 1

Kulturminne H730

Sone 2B
§ 12 - 7 BESTEMMELSER

#1 49662 m2 Eksisterende grusuttak i sone 1
og 2A . Krav om detaljregulering
for v idere uttak i sone 2 og
avslutning/istandsetting i sone
1 .

4.3 Bebyggelse og anlegg

4.3.1 Vannforsyningsanlegg – BVF1, BVF2 og BVF3

Eksisterende vannforsyningsanlegg i Dødisgropa med brønn 1 - 6, brønnhus og deler av
adkomstveg reguleres til BVF1. Brønnområde for brønn 1 ved Tjorputten, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v ann, samt e k sis t erende i n f il tr a s j onsa n legg o g fr a mt idig p u m pehus
reguleres til BVF2 . B r ønno m r åde f or brønn 2 v ed T j orp u tt e n, supplerende v an n f ors y ning /
r es e r v e v an n , samt e ksis t erende i n f il tr a s j onsa n leg g , fr a mt idig p u mp ehus o g øv r ig areal på
landsiden i n ne n f or k o m m unens eiendom (gnr/bnr 52 / 1 7 ) reguleres til BVF3 .
Vannforsynin gsanleggene skal være offentlig eid .

D e n y e b r ø n n e ne v ed T j orpu t t en v i l b e s k y t t es m e d b r ø n n h us , o g b r ø n n o m r å d e n e s k al
g j erdes i nn på p e r m a n e n t b a s i s . Gj e r d e t v i l ha l ås b ar p o r t m ed h ø y de m i n. 1,8 m e t e r . D e t v i l
se n ere b l i m o n t e r t t e t t b r ø n n h o d es i k r i ng o g b r ø n n e n e v i l b y gg es i n n i brø n n h u s . D e t s k al
o g så se t t es o p p e t p u m p e h us nede v ed T j orp u tt e n.

4.3.2 Steinbrudd og masseuttak – BSM

For område som foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak stilles det krav om
detaljregulering for videre uttak , jf . b estemmelsessone #1 og tilhørende
reguleringsbestemmelser . D et er f orbud m o t grusu t t a k i n n e n f or s o n e I . D et er l a g t
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i n n s k j e r p e de r es t r i ks j o n e r på so n e n e II A og II B . U t o v er d e t t e g j e l d e r t i l enhv e r t i d
be s t e mm e l s e r i g o d k j e n t e dr i ft sp l a n e r , og krav om tillatelse etter plan - og bygningsloven.

E k s i s t erende k l a u su l eri n g sp l an ( 1 9 8 4 ) h a r fr a m t i l nå g it t a nl e d n i n g t i l g r u s ut t a k i so n e I o g II
så l e n g e b e s t e m m e l se n e v e d r øren d e f or u r e n se n d e s t o ff e r o g d y b d en på u t t a k et f ø l g e s . D e t
h a r v æ r t l a g t r e s t r i ks j o n e r på t ill a t t u tt a k sd y bde i so n e I o g II A . N G U s G i N - v e il e d er nr. 7
o m h a n dl er b es k y t t e l se av g r u n n v a n ns a n l e g g . D et fr a m g år i r e v i d e r t u t g a v e av v e i l e d eren,
da t e r t a p r i l 2 0 1 1 , a t d e t i so n e I i kke bør t ill ates g r us ut t a k . Ut t a k i so n e II k an t ill ates, m en da
på v i sse v il k å r .

M ed h e ns y n til d e n f or ur e n sn i n g s r i s i k o som er k n y tt et t i l e k s i s t e r e n de gru s ut t a k på grensen
m e ll om so n e I o g II A , er det i r e v i d e r t k l a u su l eri n g sp l a n f or e s l ått i n n s k j e r p i ng på r es t r i ks j o n e r
i so n e I o g II , m e n s d e t i so n e III i k k e er l a g t r es t r i k s j o n er uto v er de k r av s o m s t ill es t i l
dr i ft sp l a n er o g l a g r i ng av k j e m i k a li er / u t s t y r/ dri v s t o ff . Se plankart og bestemmelser for
oversikt over soner og restriksjoner.

4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.4.1 Kjøreveg – SKV

D et er etab l e r t a d k o m st i f o r m av grus v eg t i l a ll e b r ø n n e r s o m e r t il k n y t t et v a n n v er k et på
Kil emoen, i n k l u d ert de n y etab l er t e b r ø n n e n e v ed T j orp u tt e n . V e g en n e d t i l T j orp u tt en b l e
o p p a r b ei d e t i f orb i n d e l se m ed b y g g i n g o g d r i f t av i n f il tr a s j o n sa nl e g g e t v ed v a n n v er k e t , som
li gg e r p å n o r d s i d e n av v a n n e t . Disse adkomst ve g ene skal benyttes videre. Adkomst til
brønnene må sikres gjennom privatrettslige avtaler. Kjøreveger reguleres i 6 meters bredde
for å ha rom for mindre utbedringer i fremtiden.

Ledningstrase for kommunalteknisk anlegg lagt inn i plankartet. Traseen er vist som en
hensynssone (H 410 _1 - 2 ) på plankartet, og følger delvis adkomstveg i området.
Gjennomføring av tiltaket vil forsøkes løst gjennom minnelig avtale med grunneiere. Dersom
dett e ikke er mulig, vil reguleringsplanen kunne gi grunnlag for ekspropriasjon til
gjennomføring av ledningstrase som vist på plankartet.

4.5 Landbruks - , natur - , og friluftsformål

4.5.1 LNF - areal

Områder regulert til LNF - areal er eksisterende LNF - arealer og ligger inn enfor sikringssonene
for vannforsyningsanlegget. Eventuelle i n n g r ep i t e rr e n g ved anleggelse av teknisk
infrastruktur s k al m i n i m eres , o g t il b a k e f øri n g s k al s k j e t i l o p pri n n eli g b r u k . F y lli ng og g r a v i ng
skal u t f ør e s på et t i d s p u nkt o g på en slik m å t e at det i k k e f o r urens e r o m k r i n g l i g g e n de m il j ø .
D e t e r v i k t i g å e t ab l ere v e g eta s j on r a s kt , s li k at r i s i k o f or e r os j on m i n i m ere s .
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4.5.2 LNA - areal

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området
er vurdert å være en av de mest verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige
soppforekomster. Av notat datert 01.12.15, Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015,
gjennomført av Asplan viak fremgår areal sør i planområdet med forekomst av
Sandfuruskog. Arealet fra kartleggingen, vil i plankart legges inn med tilleggsformål til LNF;
Naturformål (LNA). Reguleringsbestemmelse vil sikre nødvendige hensyn som skal tas i slike
naturmiljøer; In nenfor formålsområde Naturformål (LNA) skal planer om hogst forelegges
Landbrukskontoret i Ringerike og Hole i god tid før hogst. I samråd med Landbrukskontoret
skal det avklares om biolog skal gjennomføre nødvendige kartlegginger før evt. hogst.

4.6 Sikringss oner

D et er v i k t i g å s i k r e o mr å d e t m ot f o r uren s n i n g , s o m k an u t g j ø r e en t r uss e l m ot
g r u n n v a n ns f o r e k o m s t e n . F e m u l i k e son e r r e g u l er e r o g be s k r i v er a r e al br u k e n f o r å s i k r e at
g r u n n v a n n e t i k k e b li r f o r u r e n se t . I h o v e d s a k e r d e t etab l e r t f i r e so n er f o r b e s k y t t e l se
( so n e n e 0, I, II og III ) , m en so n e II e r v i d e r e i n n d e l t i t o so n e r som f ø l g e av
g r u n n v a n n s m a g as i n e t s b e s k a ff e n h et. S o n e n e e r : so n e 0, so n e I , so n e II A , so n e II B o g so n e III .
S o n e 0 e r se l v e b r ø n n o m r å d e n e o g s k al g j erdes i n n . D et t e om r å d et er a ll erede i n n g j erd e t f or
e k s i s t er e n d e p r o d u k s j o n s b r ø n n e r i D ø d i s g r o p a . Sikringssonene er vist på plankartet som
hensynssoner H120 (sone 0 og I) og H110 (sone IIA, IIB og III) .

4.7 Bestemmelser

E ksisterende grusuttak er i sin helhet markert med bestemmelsessone #1 på plankart et .
Dersom det utarbeides en detaljregulering for BSM , kreves det at det samtidig lages en
plan for a vslutning og istandsetting av resten av bestemmelsessone #1, d et vil si areal
berørt av tidligere masseuttak i sone I .

4.8 Anleggsvirksomhet

A n l e g g s v i r k s o m h e t k n y t t es t i l u t b y g g i n g en av r e s er v e v a n n f ors y n i n g e n . T il t a k et i n n e b æ r e r a t
d e t fr a m f ø r es ny v a n n l e d n i ng p a r a ll e l t m ed ny s t r ø m - o g s i g n a l k a b el fr a d e n y e
g r u n n v a n ns b r ø n n e ne v ed T j o r p ut t en o g opp t i l f o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a D ø di s g r o p a .
F o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a e k s i s t erende a nl e g g g år v i d e r e m ot h ø y d e b a sse n g e t / r e n se a n l e g g e t
på Kil emoen. D e t s kal l e g g es h ø y sp e nt fr a T j or p ut t en t i l D ø di s g r o p a ( j or d k a b e l ) . Det anses
mest hensiktsmessig å anlegge nye rør og ledninger langs eksisterende vegtrasé for å
minimere naturinngrep.

A n l e g g s v i r k s o m h e t en s kal u t f ø r es på en s li k m å t e at d e n i k k e f o r urens e r e ll er s k a d er
n a t ur o mr å d e t . D e t t e k an sk j e m ed r e g u l eri n g av a nl e g gs - o g b y g g e v i r k s o m h e t en m ed
t i ds p u n k t på d a g en o g å r et. D et s k al u t arbe i d e s f r amd r i ft sp l an s o m s k al g o dk j e n n e s av
k o mm u n e n.
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4.9 B eskr i v e l se av v a nnu ttaket o g o v e r v åk i ng s r u t i n er

4.9.1 Grunnvannsbrønner

Brønner i Dødisgropa

Va nnverket forsynes per mars 2016 fra to Ø400 mm brønner og tre Ø300 mm brønner i
Dødisgropa . Den sjette brønnen ved vannverket, brønn 2 (Ø400 mm), er som et avbøtende
tiltak tatt ut av produksjon på grunn av for høye manganverdier, og benyttes nå kun til
avvergingspumping for å holde mangankonsentrasjonen nede i de andre brønnene.
Vannverket har hatt problemer med for høye konsentrasjoner av mangan i grunnvannet fra
2006. De to eldste Ø400 mm - brønnene er plassert dypest i magasinet, mens de tre nyeste
brønnene med Ø300 mm har kortere filter, som er satt høyere i profilet (se Figur 9 ) .

Figur 9 : Oversikt over brønnenes filterlengde og dybde i magasinet .
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Figur 10 : Skisse og bilde av brønnene i Døsisgropa. Brønn 4 - 6 var ikke boret da bildet ble tatt.

De tre første brønnene (B1 - B3) i Dødisgropa ble alle dimensjonert for grunnvannsuttak på
100 l/s hver, mens de tre nye brønnene (B4 - B6) med kortere filter er dimensjonert for et
maksimalt uttak på ca. 40 l/s. Til sam men produs eres det nå i gjennomsnitt ca. 100 l/s fra
denne delen av magasinet. Årlig gjennomsnittlig vannforbruk har i perioden 2005 - 2013 økt
fra 78 - 103 l/s. Vannforbruket har ikke økt særlig siden 2013.

Den totale brønnkapasiteten er dermed mye større enn uttaksmengden, og dette gir en god
sikkerhet i vannforsyningen ved eventuelle brø nnkollapser eller pumpehavari.

Nyetablerte brønner ved Tjorputten

For ytterligere styrking av sikkerheten i vannforsyningen og for å utrede mulighetene for å
kunne ta ut grunnvann med lavere manganinnhold ble det etablerte to stk. Ø273 mm
løsmassebrønner ved Tjorputten (se Figur 11 ) . Disse brønnene skal fungere som supplerende
vannkilde/reservevann ved vannverket.

Resultatene fra prøvepumpingen viser at brønnkapasiteten for begge brønner ved
Tjorputten tilfredsstiller kravene til re servevannforsyning/supplerende vannforsyning ved
Ringerike vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 100 l/s. D et anbefales at uttaket
per brønn ved Tjorputten ikke overstiger til 60 l/s . Hvis dette ikke er tilstrekkelig har
vannverket muligheten til å koble til to allerede etablerte løsmassebrønner som benyttes til
infiltrasjon av vann fra Tjorputten.

Grunnvannets naturlige kvalitet er meget god. Det er ikke påvist levende bakterier i
grunnvannet, og innholdet av humus er lavt. Dette viser at grunnv annet har god
oppholdstid og at grunnvannsmagasinet bidrar til tilbakeholdelse av partikler/humus og
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smittestoffer. Foruten tidvis for høye verdier av mangan oppfyller grunnvannet alle kravene
til drikkevann. Forhøyede manganverdier knyttes til inntrekning av redusert grunnvann.

Brønn 1 Brønn 2

Figur 11 Brønntegninger av brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4.9.2 Total barrierehøyde og vannbehandling

Drikkevannsforskriften krever at vannforsyningen skal inneholde to uavhengige hygieniske
barrierer. For grunnvannsanlegg vil normalt rensing i grunnen utgjøre en hygienisk barriere. I
dette tilfellet , hvor grunnvannet tas ut fra en dyp sand/grusavsetning , vil filtrering i grunnen
være en sikker hygienisk barriere. Dette er dokumente r t gjennom prøvepumping og lang
drift av brønner i Dødisgropa, samt prøvepumping av brønner ved Tjorputten. I tillegg vil
klausulering av tilrenningsområdet gi en ekstra hygienisk sikring.

I dag består vannbehandlingen kun av lufting før vannet går på ne tt. Vannverket har
desinfeksjon i reserve. På grunn av grunnvannets høye manganinnhold og de bruksmessige
problemene dette har medført siden pr oblemet oppstod i 2006, har Ringerike kommune
planlagt å bygge et vannbehandlingsanlegg bestående av ozonering fo r fjerning av jern og
mangan, marmorfilter for korrosjonskontroll og pH - justering, samt U V for en ekstra
hygienisk barriere. Anlegget som vil bli bygd ved eksisterende høydebasseng og
vannbehandlingsanlegg sørøst på Kilemoen er planlagt ferdig desember 201 7 . Dette
anlegget ligger ikke innenfor planområdet , og vil derfor ikke omtales videre i denne
planbeskrivelsen.

4.9.3 Overvåkning av grunnvannstand og vannkvalitet

For videre overvåkning og kontroll med hvorvidt potensielle forurensningskilder påvirker
grunnvannet, og om grunnvannsuttaket gir endringer i de naturgitte forholdene, vil det i
forbindelse med driften av grunnvannsanlegget bli utarbeidet planer for overvå kning av
grunnvannsnivå og grunnvannskvalitet. Det er i forbindelse med prøvepumping i begge
uttaksområder, etablert et større antall peilerør på forekomsten, som kan benyttes til denne
overvåkningen. I tillegg skal det installeres automatiske nivåmålere o g vannmålere, slik at
det til enhver tid kan avleses vannstand og uttaksmengde for hver brønn.
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5 KONSEKVENSER AV PLAN FORSLAGET

5.1 Beliggenhet og arealbruk

5.1.1 Land b r u k , jordbruk og skogbruk

Gr u n n v a n ns ut t a k et v i l i k k e m e d f øre b e h o v f o r o m f a tt e n de r e s tr i k s j o n e r i f orho l d t i l j o r d b r u k
og s k o g br u k, m en v i sse r est r i k s j o n er på g j ø d s li n g og sprø y t i n g av d y r k et m a r k v i l v æ r e
n ø d v e n d i g . B e i t e og nydyrking t ill ates i k k e i so n e I. D et er f o r b u d m o t b r u k a v n a t u r g j ø d sel
i nnenfor so n e II A , mens det i n n e n f o r so n e I v i l b l i f o r b u d m ot b ei t i n g og nydyrking. Det
finnes ikke dyrket mark og d et f or e g år i k k e b eiti ng i sone I i d a g . T il t a k et v i l d e rm ed f å en
s v æ r t b e g r e n set n e g ativ k o n s e k v e n s.

D et er g i t t r est r i k s j o n er på sprø y t i ng k n y tt et t i l s k o g b r u k. U t o v er d et t e g j e l d e r de k r av som er
s t il t t i l s k o g/ j o r d b r u k i g o d k j e nte d r i f t sp l a n e r . Utover forbud mot lagring og lasting av
tømmer innenfor sone I, samt f orbud m o t l a g r i n g o g f y lling av dri v s t o f f inne n f or s one IIA, er
det i k k e l a gt spesielle begrensn i n g e r på s k o g s dr i f t. D e t f or u t se t t es a t d r i f tsplaner f ø l g es.
T il t a k e t v il ik k e ha noen sæ r lig n e g a t iv k ons e k v e ns f o r s k o g br u k.

5.1.2 G r u s u ttak

D et foreslås en i n n s k j e r p i ng av restriksjoner for grus u tt a k . D et er l a g t i n n s k j e r p e d e
r e s tr i k s j o n er på so n e n e II A o g II B , o g det v i l b l i f o r b u d m o t u tt a k i n n e n f or so n e I . Videre
stilles det krav om detaljregulering for område som foreslås regu lert til
steinbrudd/masseuttak. Restriksjonene kan innebære økonomiske konsekvenser for
kommunen.

5.1.3 Bebyggelse

I h e n h o l d t i l b e s t e m m e l se n e i k l a u su l eri n g sp l a n en o g r e g ul eri n gs pl a n en er d e t i k k e t ill att å
etab l ere ny bebyggelse i sone 0, I og II A. I sone II B tillates det ikke etablert ny bebyggelse
med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann) tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare
skogsbr akker etc.). Større bygninger ( bolighus, fjøs etc.) i tilknytning til eksisterende
bebyggelse krever godkjenning fra Mattilsynet. I sone III er det ikke noe generelt forbud mot
etablering av ny bebyggelse, men det er forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter
eller anlegg som kan utgjøre en potensiell forurensningstrussel mot grunnvannet.
Bestemmelsene omfatter også bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen.
Forbudet omfatter ikke oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
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5.2 G runnforhold

5.2.1 Berggrunn og løsmasser

Hele planområdet ligger innenfor en stor breelvavsetning bestående av sand og grus. Det er
ikke registrert fare for ras eller skred, og d et er heller i k k e r a p p o r t e r t o m u h e l d i g e hen d e l s e r i
f o r b i n d e l se m ed u t g li d ni n g e r v e d v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e. Denne situasjonen forventes
ikke endret.

5.2.2 Forurensning

Klausuleringsplanen med restriksjon på arealbruk som kan medføre forurensning av
grunnvann bidrar til en generell reduksjon av forurensningsfaren innen planområdet. Dette
gjel der særlig for aktiviteter knyttet til grusuttak og landbruk. Planen legger også klare
begrensninger i ny bebyggelse og annen virksomhet som kan gi økt forurensningsfare.

Utbygging av brønnområdet ved Tjorputten med tilhørende infrastruktur vil gi midlert idig
økt forurensningsfare, men so m for all annen aktivitet vil det bli satt strenge krav til at
arbeidet utføres med minst mulig risiko for forurensning.

Grusuttak. Som følge av økt framtidig uttak og brønnetableringen ved Tjorputten er
soneinndelingskar tet endret, og grusuttaket vil nå berøre både sone I og sone IIA.

Med hensyn til den forurensningsrisiko som er knyttet til eksisterende grusuttak på grensen
mellom sone I og II A, er det i klausuleringsplanen foreslått forbud mot grusuttak i sone I (se
kap . 5.1 . 2). Det er også foretatt innskjerping på restriksjoner i sone IIA og IIB med hensyn til
tillatt uttaksdybde, mens det i sone III ikke er lagt restriksjoner utover de krav som stilles til
driftsplaner og lagring av kjemikalier/utstyr/drivstoff. Normal t blir det stilt krav om at det
ikke skal tas ut masser dypere enn 2 - 3 m over grunnvannsstanden. I sone IIA bør grusuttak
kun tillates under forutsetning av overvåkning, overholdelse av maksimalt tillatt uttakshøyde
og etter grunnundersøkelser for nærmere bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå. I
denne sonen skal det ikke lagres kjøretøy eller drivstoff/kjemikalier.

Infiltrasjon av forurenset elvevann. Man må regne med at Begna fortsetter å være noe
forurenset fra kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark, avrenning fra fyllinger/forurenset
grunn etc., men situasjonen forventes ikke å forverres på noen måte. Oppholdstiden fra elv
til brønner er imidlertid såpass lang at det oppnås en god rensing av vannet.

Dyrket mark og beiting. Det er i klausuleringsplanen og reguleringsbestemmelsene foreslått
forbud mot nydyrking og beiting innenfor sone I.

Skogbruk. I den nye klausuleringsplanen foreslås det, i tillegg til eksisterende krav, forbud
mot lagring o g opplasting av tømmer i sone I. Dette innføres for å begrense kjøring med
hogstmaskiner og tømmertransport i brønnenes nærområde.

Fr il u ft s li v . D et er f orbud m o t o r g a ni sert l e i r s l a g n i n g, s t e v n e r , m ili t æ r ø v e l ser et c . i so n e I .
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T o t a l t s e t t k an d e t k o n k l u d e r es m ed a t grunn v a n n s f or e k o m s t en g i r li t en b e l astn i ng på
d a g e n s area l br u k. E n k e lt e t il t a k k an i m i d l er t i d v æ r e a k t u el t i a nl e g g s f as e n f or å a v v er g e
f or u r e n sn i ng av f o r e k o m s t e n . U t o v er d e tt e er d e t i k k e p l a n er o m a k t i v i t et s om v i l e n dre
situa s j o n e n .

5.2.3 Hydrogeologi

I kap. 3.2.3 er det gitt en beskrivelse av hydrogeologien innen planområdet, og kap. 4.8.1
beskriver brønnene med uttaksmengder og vannkvalitet.

Ø kt grunnvannsuttak med et supplerende grunnvannsanlegg ved Tjorputten vil få
konsekvenser for gr unnvannsstrømningen i området. Over 90 % av n y dannelsen av
g r unn v ann til brønnene ved Tjorputten v il s k j e v ed in f il tr a s j on fr a B e g n a , m ens resten vil
dannes v ed nedbørsi n f ilt r asjon i in f luens o mr åd e t . Økt elveinfiltrasjon skjer v ed at det
oppstår en større hydraulisk gradient fra elva og inn mot brønnene som følge av en s e n k ni n g
av grunn v annsspeilet r undt brønne n e un d er u tt a k.

Klausuleringsplanen tar utgangspunkt i framtidig uttak på inn t il 1 6 0 l / s . Dette v il u t g j ø r e k un
0, 1 9 % ( 1, 9 ‰) av m idlere v an n f øri n g i B e g na. Ut t a k et på in n t il 1 6 0 l/s k an f ordeles på de
uli k e brø n nene ( de uli k e brønn o m r ådene) e tt e r beho v . Un d ers ø k elser o g v urderin g er u f ø r t
av N GU og Asplan Vi a k v iser a t grunn v annsm a g asine t s t ålee v ne er over 1 6 0 l / s , men at man
ved store uttak over lang tid muligens må infiltrere vann fra Tjorputten ned i
grunnvannsmagasinet. I forbindelse med utbyggingen av de første brønnene i Dødisgropa
ble det bygd infiltrasjonsanlegg med vanninntak fra Tjorputten og infiltrasjon i dype
løsmassebrønner.

Ved utt a k fr a Dødisgropa er det r e g ist r e r t se n k ni n g av grunn v annsni v ået i hele
t il r ennin g s o mr åd e t ( y tt e r g r ensen av sone II B ) , o g g r unn v annss t r ø m me n går d e rm ed m o t
brønnene i Dødi s g r opa f r a hele de t t e om r åde t . S e n k ni n g en av grunn v annsni v ået v ed
T j orp u tt en s o m f ø l g e av ut t a k e t i Dødi s gropa e r c a. 1 m . Dette dokumenterer at det er god
hydraulisk kommunikasjon i hele tilrenningsområdet, noe som igjen viser viktigheten av å
legge restriksjoner på arealbruk som kan medføre forurensning av grunnvannet.

5.3 Landskap

V a n n f o r s y n i n g sa n l e g g BVF 1 li g g e r i en d ø d i s g r o p , en f o r se n k n i n g i t e r r e n g et i n n e på
d el t a f l aten. V a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF2 li g g e r ca. 1 5 0 m e t er s ø r øst f o r T j orp u tt en o g o m l ag
5 0 0 m e t er fr a v a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF1 . V a n n f o r s y n i ng sa nl e gg BVF 3 er l o k a li sert i n n t i l
T j o r p ut t e n s sørl i g e b r e d d .

N ord o g n o r d v est f or br ø n n e n e f i n n er m an g å r ds b r u k i t il k n y t n i n g t i l j o r d b r u k s a r e al e n e på
a v setn i n g e n . F u nn av k u l t u r m i n n er v i ser a t d e t h ar v æ r t a k t i v i t et h e r i l a n g t i d ( se kapittel
3.6 ) . D et er d o m i n e r e n de b a r s k o g i o mr å d e t , som r e g n es å ha m i d d e l s - s v æ r t h øy b o n i t et.

T e k n i s k e i nsta ll as j o n e r/ in f r a s tr u k t ur pr e g e r o m r å d e t , som v e g er ( f y l k es v e g , g r us v e g er ) ,
h ø y sp e nt, g år d sbr u k, s a m t v a n n v er k ets i nsta ll as j o n er i D ø di s g r o p a o g v e d T j o r p ut t e n .
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5.4 N at u r verdier

5.4.1 Forholdet til naturmangfoldloven kap . II § 8 - 1 2 .

Som det framgår av naturmangfoldloven (nml . ) § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 - 12 legges
til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet i arealplanleggingen. En
vurdering av planen opp mot disse bestemmelsene skal fremgå av beslutningsgrunnlaget. En
vurdering av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen , i henhold til nml . §§ 8 - 12 er
presentert under. Lovteksten er vist i kursiv.

§ 8 Krav til kunnskapsgrunnlaget

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et ri melig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

I tråd med dette prinsippet er det gjort en vurdering av områdets naturverdier.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være rimelig godt i forhold til tiltaket s art og innenfor
lovens krav s elv om det ikke er gjort nye feltregistreringer spesifikt innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på eksisterende informasjon som ligger tilgjengelig på
Miljødirektoratets naturbase, Artdatabankens artskart og flybilder.

§ 9 Føre - var - prinsip pet

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 s kade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.

Føre - var - prinsippet t aler i utgangspunktet for at nytt feltarbeid bør gjøres, men det er en
liten del av arealet med natu r innenfor planområdet hvor det faktisk skal gjøres
tiltak/inngrep . K unnskapsgrunnlaget er også nokså godt, og det vurderes derfor at føre - var -
prinsippet ikke kommer til anvendelse i den forstand at nytt feltarbeid er nødvendig for
tilstrekkelig sikkerhet i vurderingene. Det vurderes at det ikke foreligger fare for irreversibel
skade på naturmangfoldet som følge av vannverket, men for grusuttaket må det gjøres
nærmere utredninger i en evt. detaljregulering .

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

En p åvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

I n n g r e p e t i o mr å d e t er b e g r e n set t i l b r ø n ntopp e r , brøn n h u s , p u m p e h u s , s amt anleggelse av
rør/ledninger langs a d k o m s t v e g . V a n n l e d n i n g , s tr ø m - o g s i g n a l k a b el v i l g r a v es n e d pa r a ll e l t
m ed a d k o m s t v eg i s t ore d el er av l e d n i n g s tr as e e n s u t s t r e k n i n g . T il t a k e t v i l derfor i k k e
m e d f øre v es e ntl i g e e n dri n g er i l a n ds k a p sb il d e t . V ed b e h o v k an d el er av tr as é en r e v e g e t er e s.
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D e u li k e u t b y g g i n g sa l t ern a t i v e n e l e gg e s så l a n g t d e t l ar s e g g j ø r e i a ll erede berø r t e om r å d e r .
D e t t e v i l b i dra t i l å m i n i m ere o m f a n g et av arbe i d e n e.

N atu r o m r å d e n e i p l a n en s k al i k k e e n d r es e ll er p å v i r k es på n e g ativ m å t e. D et er v i k t i g å v erne
om r å d e t fr a a ll e t y p e r f o r urense n de v i r ks o m h et . Reguleringsbestemmelsene sam m e n f a ll er
m ed b e s t e mm e l s e r f or k l a u su l eri n g av sikrings so n e n e. M ed p l a n e n k o m m e r om r å d e t i
fr e m t i d e n t i l å f å en b e d r e be s k y t t e l se a v n a t uren o g na t u r v erd i e n e enn i d a g.

I n n g r ep i t e rr e n g s k al m i n i m eres o g t il b a k e f øri n g s k al s k j e t i l o p pri n n eli g b r u k . F y lli ng og
g r a v i ng u t f ør e s på et t i d s p u nkt o g på en m å t e s o m i k k e f o r urens e r o m k r i n g l i g g e n de m il j ø .
D e t e r v i k t i g å e t ab l ere v e g eta s j on r a s kt s li k at r i s i k o e n f or e r os j on m i n i m ere s .

Påvirkningen fra grusuttak må vurde res på nytt etter naturmangfold loven i en eventuell
detaljregulering .

§ 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 ur imelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Ringerike kommune vil bære kostnader ved gjennomføring av eventuelle avbøtende tiltak
for å begrense skader på naturmangfoldet som følge av vannverket . Eventuell gjennomføring
av avbøtende tiltak som følge av grusuttaket må bæres av tiltakshaver for grusuttaket og
avbøtende tiltak sk al også behandles nærmere i eventuell detaljregulering .

§ 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 samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resu ltater.

A n l e g g s v i r k s o m h e t en s kal u t f ø r es på en s li k m å t e at d e n i k k e f o r urens e r e ll er s k a d er
n a t ur o mr å d e t . D e t t e k an sk j e m ed r e g u l eri n g av a nl e g gs - o g b y g g e v i r k s o m h e t en m ed
t i ds p u n k t på d a g en o g å r et. D et s k al u t arbe i d e s f r amd r i ft sp l an s o m s k al g o dk j e n n e s av
k o mm u n e n.

5.5 Friluftsliv / rekreasjon

Gr u n n v a n ns ut t a k et o g u t b y gg i n g en av r es e r v e v a n n f ors y n i n g en v i l i k k e e n dre m u li g h e t e n e
f or br u k en av o mr å d e t t i l f r i lu f t s li v /r e k r e a s j on ( j a k t / f i s k e ) . Når det gjelder barn og unges
muligheter for aktiviteter og uorganisert lek skal ikke planen legge begrensninger for dette.
M ed h e ns y n t i l r e k r e as j o n/ fr il u ft s li v v i l d e t imidlertid i n n e n f o r s o n e I i k k e t ill ates l e i r s l a g n i n g ,
s t e v n e r et c . , m en o mr å d e t v i l e ll ers k u n ne b e n y tt es s o m f ø r . Når det gjelder stevner som er
spesielt nevnt i klausuleringsbes temmelsene er det ikke noe i ve i en for å arrangere f.eks.
orienteringsløp, men start/mål bør ikke legges i sone I og det må gjøres en vurdering av
forurensningsfaren ved gjennomføring med tan ke på parkering for deltagerne. Slik br u k av
om r å d et ( so n e I ) e r i m i d l er t i d sv æ r t b e s k j e d e n o g e t a b l eri n g en av r es e r v e v a n n f o r s y n i n g en v i l
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f å l i t en i n n v i r kn i ng på fr il u f t s li v /r ekreas j on s a m l et s e t t . I n n g j e r d i ng av brøn n o m r å d e n e v ed
T j orp u t t en v i l i k k e l e g g e b e s l a g på v i k t i g e r ut e r/ s t i e r .

T il t a k e t v i l k u n ne f å en m i d l er t i d i g n e g a t i v k o n s e kv e n s m ed h e ns y n t i l a nl e g g s a r b ei d e r o g
u l emper f or utø v e l se av fr il uf t s li v .

5.6 Kulturminner og – miljø

Buskerud fylkeskommune (BFK) gjennomførte arkeologisk registrering av d et planlagte
reguleringsområdet sommeren 2018 . BFK har ved de arkeologiske registreringer og gjort
funn av en arkeologisk fredet gravrøys. De ber om at gravrøysa og dens sikringssone blir
båndlagt etter kulturminneloven, og underlagt en hensynssone H730 i plankart. Det bes om
at følgende bestemmelse brukes til hensynssonen:

«Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fredete kulturminne (Id 241192). Det må ikke forekomme noen form for inngrep
i grunnen elle r andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra
kulturminnemyndigheten».

Utover dette er øvrig kulturminne i området er fjernet og oppbevares på Ringerike museum .

T iltaket får følgelig ingen virkninger for kulturminne ne innenfor planområdet .

5.7 T eknisk infrastruktur

D e n y etab l er t e f u ll s k a l a prø v e b r ø n n e ne s o m i n n g å r i v a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF2 o g BVF3 v i l
sam m en m ed ø v r i g t e k n i sk i n fr as t r u k t u r i n n g å i d et n y e an l e g g et . T il t a k e t i n n e b æ r e r a t d e t
fr a m f ø r es ny v a n n l e d n i ng p a r a ll e l t m ed ny s tr ø m - o g s i g n a l k a b el fr a de n y e
g r u n n v a n ns b r ø n n e ne v ed T j o r p ut t en o g opp t i l f o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a Dø d s r o p a .
F o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a e k s i s t erende a nl e g g g år v i d e r e m ot h ø y d e b a sse n g e t / r e n se a n l e g g e t
på Kil emoen. I de n a k t u ell e l e d n i n g s tr aseen er l ø s m ass e ne domi n e r t av f i n sa n d/si l t n ær
brøn n o m r å d e n e, s o m g å r o v er i l e t t g r a v b a r e s a n d / g r u s m ass e r m ot ø s t o g sør. Det anses
mest hensiktsmessig å anlegge nye rør og ledninger langs eksisterende vegtrasé for å
minimere naturinngrep.

5.8 St ø y

D et er i k k e f or e t a t t s t ø y v urderi n g er i o m r å d e t . F o r d e n n e v i r k somh e t en a n ses de t t e som
u n ø d v e n d i g . N oe s t øy m å i m i d l er t i d p å r e g n e s i a n l e g g s f a se n . Det er ikke støyømfin tlig
bebyggelse i vannverksområdet.
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5.9 T r af i kk s i kk e r h et

D et vil være n oe trafikk ø k n i ng t i l og f r a o m r å d et i b y g g e - o g a n l e g g s f a se n . P å l a n g s i kt b li r d e t
i n g en s æ r li g t r a f i k k ø k n i n g, da e n e s t e tr a f i kk t i l brøn n o m r å d e n e er k n y tt e t t i l r uti n eme s s i g
k o n tr o l l ( p r ø v eta k i n g , o v er v å k n i ng a v g r u n n v a n ns ni v å) og dr i f t / v e dli k e h o l d a v a nl e g g e t .
E k s i s t erende a d k o m st t i l T j orp u tt en har på ko r t t i d, s o m f ø l g e av eksisterende g r u su t t a k , nå
b li t t uo v ers i k t li g o g d e t m a n g l er s i k r i n g . V e g en li g g er nå på t o p p e n av en s k r e n t i utkanten av
område for grusuttak , som e r p o t e n s i e l t s k r e d f arl i g da m ass e r s o m li g g er n ær r as v i n k el k an
g l i u t . A d k o m st t i l T j orp u tt en må sikres på en forsvarlig måte slik at den er i h e n h o l d t i l de
k r av som s t ill es t i l s i kkerh e t .

5.10 Vass d r a g s r e g u l e ring / k r aft p r odu ks j o n

Ringerike vannverk har tatt ut grunnvann fra brønner på Kilemoen siden 1980 og har
ervervet nødvendige rettigheter til dette. En fordeling av uttaket mellom brønner i
Dødisgropa og brønner ved Tjorputten vil ikke ha betydning for vannføringen i Begna.

Gr u n n v a n n s ut t a k e t består av over 90 % grunn v ann d a n n et ved e l v e i n f il tr a s j o n , d e r et b i dr a g
o g så v i l k o mm e g j e n n o m s å k a l t i n d us e r t n y d a n n e l se, det vil si nydannelse som skyldes
senkning av grunnvannsn ivået rundt produksjonsbrønner. D et t e utgjør mindre enn 0,2 % av
m i d d e l v a n n f øri n g en i B e g n a . U t t a k et v i l f ø l g e li g i kke k o m m e i særlig k o n f li kt m ed
r e g u l eri n g e n av v ass d r a g et o g k r a ft prod u ks j o n .

5.11 R i s i k o - o g så r b a rh et (ROS)

ROS - analyse er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. Det er også utarbeida
en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS - analysen. Beredskapsplanen er todelt, og
består av en administrativ del og en operativ del.

ROS - analyse og beredskapsplanens o perative del er unntatt offentlighet jf.
offentlighetsloven § 21.

U t b y g g i n g en av v a n n k il d e n v ed T j orp u t t en v i l f å s t atus s o m r es e r v e v a n n f o r s y n i n g /
s u p pl erende v a n n f o r s y n i n g , o g v i l f ø l g e li g b i dra t i l å ø k e b e r e d s ka p en v ed v a n n v er k e t . S e l v e
t il t a k et v i l i k k e b i d r a t i l å r e d us e r e o mr å d e s t a bili t e t en. U t b y g g i n g en a v
r es e r v e v a n n f o r s y n i n g en v i l i k k e b e r øre o mr å d e r m ed m arin l e i r e .

Det er identifisert mulige uønskede hendelser for kilde n , inntak et , behandlingsanlegg et og
distribusjon. Deretter er det utført en risikoanalyse av de uønskede hendelsene med
v urdering av sannsynlighet og konsekvens. Deretter er det a ngitt eksisterende
beredskapstiltak og gitt forslag til eventuelle nye forebyggende tiltak.
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6 PLAN PROSESS OG M EDVIRKNING
I f o r k a n t av p l a n arbe i d e t h a r m an r å d f ø r t s e g m ed e n k e l t e o f f e n t li g e m y n d i g h e t e r . D e t t e er
NVE , M at t il s y n e t og m ilj øre t t et h el se v ern i k o m m u n e n .

Oppstart av p l a n a r b ei d et b l e varslet i 2014, med brev til berørte grunneiere og offentlige
myndigheter, samt kunngjøring i Ringerikes blad og på kommunens nettsider. Det ble
avholdt informasjonsmøte med berørte grunneiere 31.01.2014. Det vil bli avholdt et nytt
informasjonsmøte ved h øring og offentlig ettersyn av planforslaget.

Det kom inn 14 uttalelser ved varsel om oppstart. Se oversikt i tabell nedenfor. Uttalelse n fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og bere dskap er unntatt offentlighet . Uttalelsen har ikke
direkte konsekvenser for planforslaget.

Uttalelser til høring og offentlig ettersyn ligger som vedlegg.

På de neste sidene er de enkelte uttalelsene fra oppstart oppsummert og kommentert.

Tabell 2 : Oversikt over innkomne innspill ved varsel om oppstart av planarbeidet.

1 Fylkesmannen i Buskerud 02.04.2014
2 Buskerud fylkeskommune 08.05.2014
3 Norge s vassdrags - og energidirektorat 14.05.2014
4 Mattilsynet 07.04.2014
5 Direktoratet for mineralforvaltning 08.05.2014
6 Statens vegvesen 09.05.2014
7 Miljøretta helsevern, Ringerike kommune 09.04.2014
8 Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1 Mai 2014
9 Advokatfirmaet Hjort v/adv. Innjord på vegne av Hans Anton

Støen
15.05.2014

10 Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, grunneiere gnr/bnr
52/9

07.05.2014

11 Marthe Kihle, grunneier gnr/bnr 51/1 Udatert
12 Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth 09.05.2014
13 Ringerike venstre 13.05.2014
14 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – unntatt

offent lighet
26.03.2014
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Oppsummering av uttalelser Kommentar fra Asplan viak Rådmannens kommentar

1 Fylkesmannen i Buskerud

Ber om at forhold knytta til vassdrag, naturmangfold, landskap,
friluftsliv, barn og unge, trafikksikkerhet og støy blir tilstrekkelig
utredet og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.
Grustaket bør reguleres dersom det er ak tuelt med videre uttak.
Fylkesmannen vil i så fall komme tilbake med innspill til dette. Hvis
kommunen kommer til at uttaket ikke skal fortsette, forutsettes
det at planen gir føringer om istandsetting av uttaksområdet.
Det må redegjøres for hvordan naturmangfoldloven §§ 8 - 12 er
vurdert og fulgt opp. L andskap og geologisk mangfold, f.eks.
kvartærgeologiske elementer som dødisgroper omfattes også av
loven.
Det er en rekke stier i området, og fylkesmannen ber om at det
leg ges vekt på å ivareta friluftsinteresser og allmennhetens
tilgjengelighet.
Barn og unges muligheter for aktiviteter og uorganisert lek må
vurderes, samt trafikkmessige forhold, spesielt hensyn til
trafikksikker skolevei.
Det forutsettes at virksomheten ik ke påfører nærliggende
støyømfintlig bebyggelse støynivåer over anbefalte grenseverdier i
tabell 3 i retningslinje T1442/2012. Evt. nødvendige
skjermingstiltak må innarbeides i planen.

Fylkesmannens krav til ulike tema og
redegjørelser må etterkommes. Det skal i
planarbeidet kartlegges hva som evt. går tapt,
og konsekvensene for naturmangfold og i
forhold til naturmangfoldloven skal beskrives.
Klausuleringen er med på å bevare
naturmangfoldet. Det sikrer bl.a. dødisgroper.
Når det gjelder barn og unges mu ligheter for
aktiviteter og uorganisert lek skal ikke planen
legge begrensninger for dette. Det vil ikke
være tillatt å slå leir i området, men lek forbys
ikke. Når det gjelder stevner som er spesielt
nevnt i klausulerings - bes temmelsene er det
ikke noe i v eg en for å arrangere f.eks. et
orienteringsløp, men start/mål bør ikke legges i
sone 1 og det må gjøre s en vurdering av
forurensnings faren ved gjennomføring, spesielt
med tanke på parkering for deltagerne.
Det er ikke foretatt støyvurderinger i området.
F or denne virksomheten anses dette som
unødvendig. Noe støy må imidlertid påregnes i
anl eggsfasen. Det er ikke støyømfin tlig
bebyggelse i vannverksområdet.
Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav til
opprydding/istandsetting av grusuttak dersom
det avs luttes. Opprydding/istandsetting ved
avslutning av grusuttak skal også være tema i
evt. detaljplan for grusuttaket .

Planforslaget stiller krav til
detaljregulering for videre
uttak av masser.

Det er redegjort for
forholdet til
naturmangfoldloven i kap.
5.4.1 i planbeskrivelsen.
Hensikten med
planarbeidet er blant
annet å unngå
terrenginngrep, og dette
vil igjen gjøre at
naturmangfold vil bli
ivaretatt.

Støy og skoleveg må
utredes nærmere ved en
evt. detaljregulering for
masseuttak.
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2 Buskerud fylkeskommune
H ar ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i
planområdet. Det er funnet en steinøks på gnr/bnr 52/2, noe som
tyder på bosetning i området i yngre steinalder.
K an ikke uttale seg om planen vil komme i konflikt med automatisk
fredete kulturminner før planområdet er registrert. V iser til
kulturminneloven §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikt.
LNF åpner for en rekke tiltak som kan komme i konflikt med
automatisk fredete kulturminner. Dette gjelder spesielt i dyrka
mark. Sikringssoner vil ikke gi t ilstrekkelig vern av eventuelle
kulturminner. Registrering er derfor nødvendig.
Det er aktuelt å sj akte med gravemaskin i dyrka/beitemark.
Tidsbruk beregnes til 225 tim er, hvorav 150 til gravemaskin,
budsjettert til kr 210 125, - .
Ingen kommentarer til nyere tids kulturminner.

Formålet med planarbeidet er
å beskytte
grunnvannsforekomsten,
herunder å h indre
terrenginngrep ved bruk av
sikringssoner.
Undersøkelsesmetode og
tidsbruk virker svært
omfattende. Rådmannen har
høsten 2017 bestilt
undersøkelser, samt bedt
fylkeskommunen om å
vurdere omfang og
undersøkelsesmetode
nærmere .

3 Norge s vassdrags - og e nergidirektorat
Viser til brev 13.02.12 der de har vurdert at tiltaket er
konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 44, 45, 66 og 8.
Dersom det utarbeides reguleringsplan som omfatter de hensyn
vannressursloven skal ivareta, kan planen erstatte konsesj on etter
vannressursloven, jf. § 20. NVE vil ved offentlig ettersyn av planen
vurdere om tiltaket er godt nok beskrevet slik at samordning lar seg
gjøre.
Ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet og bistår gjerne
med informasjon eller veiledning ved behov.

NVE vil bli holdt orientert i det videre arbeidet. Tas til orientering. Vannuttak
og overvåkningsrutiner er
beskrevet i planbeskrivelsen
kap. 4.9.
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4 Mattilsynet
Mattilsynet forvalter bestemmelsene i matloven, herunder
drikkevannsforskriften som gir bestemmelser om forbud mot
forurensning av vannforsyningssystem (§ 4). Drikkevannsforskriften
§ 14 omhandler vannkilde og vannbehandling. Viser også til
vannforskriften , som gir bestemmelser om drikkevann (§ 17).
Hygieniske barrierer er viktig for sikker vannforsyning. Et viktig
prinsipp i norsk vannforsyning er at man så langt som mulig velger
gode vannkilder og beskytter disse mot forurensning, slik at
vannkilden i se g selv fungerer som hygienisk barriere. I motsatt fall,
må det kompenseres ved omfattende vannbehandling. Risiko
legges til grunn for å vurdere hvor omfattende barrierer må være.
Vannkilden beskyttes best ved at aktivitet i nedbørsfeltet
begrenses ved klau sulering. Vannverkseier har ansvar for å sikre
helsemessig trygt drikkevann, iverksette tiltak basert på
risikovurderinger og om nødvendig erverve rettigheter til å
beskytte vannkilden. Der det er mulig skal nedbørsfelt avsettes og
beskyttes i arealplaner.
Asplan Viak har på vegne av kommunen utarbeidet forslag til
klausuleringsplan for helhetlig områdebeskyttelse av nedslagsfelt
til løsmassebrønnene i Dødisgropa og Tjorputten.
Beskyttelsessoner er foreslått med utgangspunkt i retningslinjer fra
Folkehelsei nstituttet. Mattilsynet støtter seg til fagekspertenes
undersøkelser og vurderinger når det gjelder hydrologiske forhold.
Mattilsynets inntrykk er at det ligger et grundig arbeid til grunn for
foreslåtte klausuleringsbestemmelsene.
Mattilsynet ser at det kan være en konflikt mellom
drikkevannshensyn og grusuttak i området. Målet må være å
komme frem til mest mulig entydige klausuleringsbestemmelser,
som ut fra drikkevannshensyn og vannverkseiers behov, gir
tilstrekkelig og best mulig vern i et langt perspektiv. All inngripen i

Planen vil gi entydige bestemmelser for hva som
tillates innenfor hver av hensynssonene ( tidligere
klausuleringssoner).

Tas til orientering.

Det foreslås å regulere den
delen av grusuttaket som
ligger i sone IIA til steinbrudd
og masseuttak, med krav om
detaljregulering. Den delen av
uttaket som ligger i sone I,
hvor det i klausuleringsplanen
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nedbørsfelt et må vurderes nøye mht. m u lig negativ påvirkning av
vannkilden. Drikkevannshensyn m å veie tungt i arealplanlegging.
Det er av betydning at beskyttelsestiltakene respekteres.

er forbud mot uttak av grus,
foreslås regulert til L NF.

5 Direktoratet for mineralforvaltning
Det er registrert en grusforekomst i planområdet, klassifisert som
nasjonalt viktig.
G jør oppmerksom på minerallovens krav om driftskonsesjon og
driftsplan for uttak på mer enn 10 000 m3 masse, jf. § 43. Konsesjon
gis bare til den som har utvinningsrett. Konsesjon skal inneholde
opplysninger om tiltakets status etter plan - og bygningsloven.

Forslaget vil legge begrensning på grusressursen,
og belyses i planforslaget.

Rådmannen er klar over at
grusforekomsten i
planområdet er en del av en
nasjonalt viktig forekomst.
Planforslaget fører imidlertid
hverken til direkte eller
indirekte nedbygging av
forekomsten. Det vises til
kommunens uttalelse til
søknad om driftskonsesjon
datert 22.08.201 7.

6 Statens vegvesen
Forutsetter at det blir tatt hensyn til at det kan bli en økning i
trafikken i området, spesielt med tanke på naboer (støy), samt
gående og syklende (trafikksikkerhet), selv om det ikke blir på lang
sikt. Vegvesenet antar at det bl. a. gjelder Fv. 172.
Minner om at endret bruk av avkjørsel normalt krever ny
avkjørselstillatelse.

Kravene fra SVV må etterkommes og at dette evt.
gjelder boliger og endrete trafikkforhold for
grustaket.

Infrastruktur og t rafikk er
omtalt i plan beskrive lsens pkt.
3.7 og 5.9 . Tiltaket vil gi noe
økt trafikk i bygge - og
anleggsfasen. På sikt blir det
ingen særlig økning, da eneste
trafikk til brønnområdene er
knytta til rutinemessig kontroll
og drift/vedlikehold.
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7 Miljøretta helsevern, Ringerike kommune
Kommuneoverlegens vurdering av valg av vannkilde og beskyttelse
av denne inngår i Ma ttilsynets godkjenning av valgt vannkilde.
S tøtter fors lag om regulering av klausulert område for å få en
fortsatt god og sikker vannkilde for store deler av Ringerikes
befolkning.
Grusuttak i området må reguleres i samsvar med plan - og
bygningslovens bestemmelser for slik drift, og slik at annen bruk av
grusuttaket ikke medfører en risiko for forringelse av
drikkevannskvalitet el ler redusert sikkerhet i vannleveransen.

Uttalelse tas til orientering. Det foreslås å regulere den
delen av grusuttaket som
ligger i sone IIA til steinbrudd
og masseuttak, med krav om
detaljregulering. Den delen av
uttaket som ligger i sone I,
hvor det i klausuleringsplanen
er forbud mot uttak av grus,
foreslås regulert til LNF.

8 Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1
Det har vært grustaksdrift på eiendommen i mer enn 40 år.
Vegvesenet produserte oljegrus på 70 - tallet.
Har samarbeidet lojalt med kommunen siden 2010 om
planarbeidet og tillatelser til prøveboring o.l.
Det er til nå tatt ut ca . 500 000 m3 grus, uten at det er skjedd uhell
eller blitt registrert forurenset grunn. Gjenværende grusressurs på
eiendommen er ber egna til ca . 2 mill . m3.
Kommunen la stor vekt på at drift av uttaket fortsatt skulle være
tillatt innenfor rammene av klausuleringsbestemmelsene ifm.
klausulering og skjønn som foregikk fram til 1990. Støen mener
dette må bety a t drift av uttaket må ses på som en godkjent
virksomhet fra kommunen. I gjeldende kommuneplans
retningslinjer for massetak står det: Igangværende godkjente
virksomheter kan fortsette.
Området ligger usjenert til for naboer og bebyggelse. Det er ikke
registrert truede arter, artsfo rekomster eller naturtyper,
kulturminner eller spesielle friluftsinteresser knytta til området.
Støen viser til;

Plan - og bygningsloven setter rammer for hva som
skal erstattes og på hvilken måte.

Uttalelsen tas til orientering.

Når det gjelder spørsmålet om
grusuttaket er en godkjent
virksomhet vises det til
tidligere korrespondanse i
saken.
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- Plan - og utredningsprogram - Kilemoen vannverk, foreløpig
utkast av 18.01.20 11 .

- Planbeskrivelse - Ringerike vannverk - Kilemoen utgave 1 2013 -
05 - 27 .

- Asplan Viaks rapporter, utgave 2 datert 2012 - 11 - 20 (merknad:
antar riktig årstall er 2013)

- Utgave 3 datert 2014 - 02 - 16.
Kommenterer at forslag til klausulering har blitt innskjerpet.
Forslaget representerer et formidabelt inngrep overfor Støens
eie ndom, og innebærer i praksis et forbud mot å ta ut det
vesentlige av gjenværende grus - og steinressurser. Det vises til
A splans rapport, utgave 2 hvor det står: Erstatninger i forhold til
innskjerpinger på grusuttak beregnes som volum . Støen har en
avtale med Hæhre AS om grusuttak, som til nå har til gode uttak av
grus til en verdi av flere hundre tusen kroner. Forbud mot
grusuttak må anses som et ekspropriasjonsartet inngrep, og ikke
vederlagsfri båndlegging etter plan - og bygningsloven.
Ut fra kommunens f ormål med planen er det uaktuelt å utarbeide
en privat reguleringsplan for uttaket . Støen deltar gjerne i et
samarbeid med kommunen, men presiserer at dette ikke begrenser
erstat ningskrav som følge av eventuelle innskjerpinger som
vanskeliggjør eller sette r forbud mot uttak av gjenværende grus - og
steinressurser, og som kommer i tillegg til tidligere klausulering .
Støen forutsetter at det legges vekt på følgende i det videre
planarbeidet:
- Soneinndelingen, kan f.eks. sone 1 krympes?
- Hvor stor mektighet av grus kreves for å sikre grunnvannet, sett

i lys av 40 års drift, bl.a. med produksjon av oljegrus, uten
påviselige forurensninger av grunnen?

Det er ikke grunnlag for å krympe sone 1.
Utvidelsen av sone 1 i forhold til tidligere
klausulering er begrunnet med etablering av
brønner ved Tjorputten, samt et økt framtidig
uttak av grunnvann som gir økt hastighet på
grunnvannet inn mot brønnene og min dre
oppholdstid. I følge NGU og Folkehelseinstituttet
skal vann i grunnvannssonen ved yttergrensen
bruke minimum 60 døgn fram til brønnene under
full belastning.

Det er riktig at forslag til
klausulering er blitt
innskjerpet. Kommunens
overordna hensyn er å ivareta
drikkevannsikkerhet. Det er
imidlertid ikke ønskelig å gå
lenger enn det som er helt
nødvendig når det gjelder
restriksjoner i planområdet.

Når det gjelder
soneinndeling en er denne
grundig vurdert av Asplan
V iak , som har fagkompetanse
på dette området. Foreslått
avgrensning av sonene er
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- Beregninger av hvor store grus - og steinvolum som blir
båndlagt under de aktuelle bestemmelsene i ulike alternativer
for klausulering.

Planforslaget kan ha store økonomiske konsekvenser og er langt
mer komplisert enn en ordinær sak etter plan - og bygnings loven.
Har sett seg nødt til å engasjere advokat, bl.a. fordi kommunen selv
stiller med ekstern advokat i møter. I forrige runde med
klausuleringer, ledet av en politisk styringsgruppe, tilbød
kommunen å dekke slike advokatutgifter. Støen finner det urimel ig
om kommunen ikke gjør det samme denne gangen.

nødvendig for å gi nødvendig
beskyttelse av grunnvannet.

Når det gjelder dekning av
advokatutgifter vises det til
tidligere tilbakemeldinger om
dette.

9 Advokatfirmaet Hjort v/adv. Innjord på vegne av Støen, grunneier
gnr/bnr 52/1

Innledningen redegjør for ba kgrunnen for innspillet og rettslig
utgangspunkt, b l.a. grustakets historie og avtaler gjort ved
klausulering i 19 84 . Ved etablering av de første
grunnvannsbrønnene i området ble det i 1984 vedtatt
klausuleringsbestemmelser som satte begrensninger for videre
masseuttak. Bestemmelsene ble forankret i en avtale med
grunneierne, og det ble gjennomført avtaleskjønn til fastse ttelse av
erstatning for de tap grunneierne ble påført.
Innjord mener ny soneinndeling og bestemmelser i stor grad vil
være til hinder for videreføring av etablert arealbruk på gnr/bnr
52/1.
Ut fra de opplysninger som foreligger, synes kommunen å være av
den oppfatning at Støen er avhengig av tillatelse etter plan - og
bygningsloven (pbl.) for å fortsette dr iften av det etablerte uttaket .
Innjord mener dette i så fall beror på en misforståelse. Pbls. regler
om søknadsplikt knytter seg til nye tiltak, jf. § 20 - 1 sammenholdt
med § 1 - 6. Det er heller ikke slik at kommunen gjennom en ny
reguleringsplan kan forby allerede etablert arealbruk, jf. pbl. § 12 -

Viser til kommentarer
ovenfor.
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4, 1. ledd. Kommunen står fritt til å utarbeide reguleringsplan for
uttaket , men noe grunnlag for å stille k rav om reguleringsplan som
betingelse for fortsatt drift av det eksisterende grustaket har
kommunen ikke, i følge Innjord. Ønskes driften stanset , må det skje
enten ved ekspropriasjon eller ved en avtale med Støen.
Hæhre AS vil ivareta krav om driftskonse sjon m.v. etter
mineralloven.
Stiller spørsmål ved behovet for de betydelige restriksjoner som
foreslås innført mht. arealbruk i området. Påpeker at det så langt
ikke er påvist forurensning av grunnvannet som følge av
virksomheten som hittil har foregått i samsva r med klausuleringen
fra 1984. Det forutsettes at nødvendigheten av foreslåtte
innskjerpinger gis en grundig vurdering i det videre planarbeidet.
Støen er positivt til samarbeid om en reguleringsplan som også
omfatter masseuttak på gnr/bnr 52/1. De tte kan legge til rette for
løsninger som i størst mulig grad ivaretar de kryssende hensyn som
gjør seg gjeldende, og som innebærer at kommunen ikke
unødvendig pådrar seg kostnader knyttet til inngrep i etablert bruk.
Kommunen må i så fall ta initiativ til slikt samarbeid.

Soneinndelingen baserer seg på NGUs veileder
«Grunnvann – Beskyttelse av drikkevannskilder».
Det er ingen ting ved grunnforholdene akkurat her,
som tilsier at anbefalingene fra NGU kan lempes
på.

Hæhre AS søkte om
driftskonsesjon 1.12.2014.
Direktoratet for
mineralforvaltning sendte
denne på høring 30.06.2017.
Kommunen uttalte seg til
søknaden 22.08.2017.

Et slikt samarbeid ble vurdert
tidligere i prosessen.
Rådmannen valgte imidlertid å
gå videre med å utarbeide en
områderegulering med krav
om detaljregulering for evt.
masseuttak.

10 Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, grunneiere
gnr/bnr 52/9

Frem tidig bruk av Trehørningen 52/9 er enten grusuttak eller
bebyggelse (boligfelt eller industri). Avstand til Hønefoss og E16 er
kort , og det er store planer for utvikling av regionen. Klausulering
er en begrensning for utnyttelse av eiendommen. Før de tar
k ontakt med aktuelle firmaer for uttak av grus/bebyggelse, ønsker
de å få avklart hvilke klausuleringer som vil ligge på eiendommen.
Store deler av gnr/bnr 52/9 er kartlagt av NGU og registrert som
forekomst av nasjonal kvalitet. De ber derfor om at eiendo mmen
innlemmes arbeid med temautredning av pukk - og grusressurser ,

Det gjøres ingen endringer i omfang og utstrekning
av klausuleringssone 3, men det vil bli lettelser i
bestemmelsene ift. gjeldende klausulering .
Klausuleringsbestemmelsene for sone 3 endres slik
at det åpnes for lett boligbebyggelse og lett
i ndustri. Det må likevel søkes etter plan - og
bygningsloven som normalt.

Yttergrensen på sone 3 markerer yttergrensen for
planområdet. Sone 3 defineres som det ytre

Jf. gjeldende kommuneplan er
fr amtidig anvendelse av 52/9
land bruks - , natur - og
friluftsformål (LNF). Dette
betyr at det i utgangspunktet
er byggeforbud i området.

Grunneiere som ønsker en
annen arealbruk bør formidle
dette som et innspill til
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og anbefales som aktuelt område for grusuttak.
Anmoder om at klausuleringsområde 3 på 52/9 oppheves.
Ber om begrunnelse for avgrensing av klausuleringsområdet, i
forhold til faktiske farer for forurensning. I følge planbeskrivelsen
2014 - 02 - 16 pkt . 2.3 skjer nydannelse av grunnvann hovedsakelig
ved infiltrasjon fra Begna, mens en mindre andel grunnvann dannes
ved nedbørinfiltrasjon på avsetni ngen innenfor området. Ved
senkn ing av grunnv annsspeilet rundt brønnene vil mer elvevann
mates inn i magasinet. Elveinfiltrasjon vil stå for mer enn 90 % av
nydannelsen av vann. Derfor mener Gundhus og Oppen at den
vestlige delen av Trehørningen 52/9, mot fv172 ikke er en
potensiell forurensningsfare og ikke skal klausuleres. Dersom en
mindre sone på eiendom 52/9 skal opprettholdes, kunne man
bruke samme prinsipp som for sone 0 og slå e n sirkel med sentrum
i sone 0 (D ødisgropa) med en radius på 250 - 300 meter og innenfor
dette området klausulere som so ne 3.
Ber om konkretisering av klausuleringsbestemmelsene, spesielt
pkt . 1 om etablering av bedrifter/virksomheter/anlegg. Hvordan
defineres potensiell forurensningstrussel?
For et potensielt masseuttak på 52/9 kan man anslagsvis beregne
en dybde på 15 - 20 m. Arealet på 200 000 m2 vil da med en høyde
på 17 m kunne beregnes til en masse på 3 400 000 m3.
Grunnvannsnivå er 147 moh. I sone 1 og 2A kan det tas ut masser
inntil hhv. 155 og 152 moh. Trehørningen ligger på ca . 195 moh . , så
et uttak inntil ca. 175 moh . vil ligge godt over dette. Restriksjoner
for sone 3 begrenser mulighetene for utnyttelse av arealet.
Gundhus og Oppen mener det er urimelig at det ikke er praksis å gi
erstatning for områder som ligger innenfor sone 3, og vil be om
kompensasjon f or de ulemper og begrensninger som er påført
eiendommen, dersom klausulering ikke blir opphevet.
Bebyggelse vil være boligfelt eller industri. Klausuleringen har flere

verneområde – dette er et areal som kanskje kan
innvirke på grunnvannets kvalitet. Yttergr ensen er
ikke endret i forhold til eksisterende
klausuleringsplan (1984).

Ringerike kommune velger å forholde seg til
soneinndelingen slik den foreligger fra Asplan Viak i
notat datert 7.3.2014 og ønsker ikke å legge
unødige føringer i området. Nevnte no tat gir en
grundig vurdering av grensene for sone I , og det
blir også gitt en begrunnelse for utvidelse av
sonene. Forrige klausuleringsplan bygget på et
uttak på opptil 100 l/s fra brønnene i D ødisgropa,
mens dagens forslag bygger på et maksimalt uttak
på til sammen inntil 160 l/s fra D ødisgropa og
Tjorputten. Klausuleringsplanen tar også høyde for
at anlegget for kunstig infiltrasjon av vann fra
Tjorputten kan bli brukt for å styrke nydannelsen
av grunnvann. Hele området rundt Tjorpu tten er
derfor tatt me d i sone I .

For sone 3 gjelder generelle retningslinjer for
grusuttak. Normalt tillates det uttak ned til 2 - 3 m
over grunnvannsnivået. For uttak ned mot dette
dypet kreves det observasjonsbrønn for
dokumentasjon av grunnvannsnivå. Dette må
presiseres i be stemmelsene for sone 3.

Kompensasjon for ulemper er tatt i forbindelse
med oppstart av vannverket.

revisjon av kommuneplanens
arealdel. Rådmannen har ikke
mottatt innspill som berører
gnr/bnr 52/9 ifm. p ågående
revisjon av kommuneplanen.
Når det gjelder grusuttak viser
utredning i forbindelse med
kommuneplanen at det er
store arealer avsatt og
regulert til dette formålet per i
dag. Dette vil dekke behovet i
lang tid. For andre viktige
ressurser som ikke er avsatt til
uttak, er det viktig for
kommunen å sikre disse for
framtida ved å unngå direkte
og indirekte nedbygging av
disse.

Det er ingen endri ng i omfang
av sone 3. Men som A splan
Viak skriver er det noen
lettelser i restriksjoner, i
forhold t il forrige runde.
Kompensasjon for ulemper er
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forbud mot dette. Det vises til punktene ovenfor, da samme
forhold gjelder for evt. beb yggelse.

tatt i forbindelse med oppstart
av vannverket.

11 Marthe Kihle, grunneier gnr/bnr 51/1
Vei ned til masseuttak på gnr/bnr 52/1 eies av 52/1, 52/2 og 51/1.
Halvparten av veien ligger på 51/1 ned til eksisterende grusuttak. Veien
nyttes til skogsdrift, fremtidig grusuttak og som generell adkomst til
nordre del av eiendommen.

Bemerker at forsl ag til klausuleringssonene 2A, 2B og 3 er for
omfattende, og legger unødvendige begrensninger på 51/1.

Vegen vil bli regulert som privat veg .
Klausuleringsbestemmelsene som nå blir
hensynssoner, endres slik at punktet om
bebyggelse i sone 3 strykes og at d et i stedet kan
tillates oppføring av bygninger/lett industri som
ikke er i konflikt med vannverksinteresser. Det må
søkes om byggetillatelse etter plan - og
bygningsloven. Soneinndelingen baserer seg på
NGUs veileder «Grunnvann – Beskyttelse av
drikkevanns kilder». Det er ingen ting ved
grunnforholdene akkurat her, som tilsier at
anbefalingene fra NGU kan lempes på.

Det er ingen endri ng i omfang
av sone 3. Men som A splan
Viak skriver er det noen
lettelser i restriksjoner, i
forhold til forrige runde.
Kompensasjon for ulemper er
tatt i forbindelse med oppstart
av vannverket.

12 Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth
På det tidligere impregneringsverket ved Ådalselva på Hen ble det
funnet en markant økning i arsen innholdet i grunnvanne t i en av
brønnene ( NGI - notat 30/1 - 13 ) . Hvilken type virksomhet tillater
kommunen på den tidligere industritomta mtp. arsenet i grunnen?
De mener risikoen for at arsen spres gjennom grunnvannet og til
det kommunale vannverkets abonnenter må utredes.
I januar 2012 sank brønnen på Hen gjestgiveri med flere meter.
Andre i nabolaget opplevde det samme. En sammenheng med
prøvepumpingen som foregikk samtidig i Ringerike vannverk er
sannsynlig. Rystelsene i grunnen, som pågikk i over to år, kan også

Saken er tidligere vurdert i Asplan Viak - notatene
datert hhv. 11.6.2010 (Vurdering av forurensning
fra Hen treimpregneringstomt) og 23.8.2012
(Vurdering av bortfall av vann fra privat brønn).
Førstnevnte notat konkluderer med at det ikke er
risiko for spredning av forurensning fra tomta til
brønnene. I sistnevnte not at ble det vurdert som
usannsynlig at uttaket til vannverket gir bortfall av
vann i brønnene på andre siden av Begna.
Prøvepumping av brønnene ved Tjorputten (over
12 måneder) og analyse på CCA - forbindelser i

Viser til kommentarer fra
A splan Viak .
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ses i sa mmenheng. Nivået i brønnen er nå på det normale og
rystelsene har gitt seg. Baserer va nnverket seg fortsatt på å pumpe
opp grunnvann slik at grunnvannsspeilet s ynker og private brønner
likeså?

denne perioden har heller ikke gitt noen
indika sjoner på at grunnvannet som vannverket
benytter seg av er forurenset av virksomheten som
har foregått på treimpregneringstomta.
Det har vært kontinuerlig uttak fra Dødisgropa
siden vannverket først ble opprettet på 80 - tallet.
Prøvepumpingen ved Tjorputte n pågikk i over ett
år, men er avsluttet.
NGI - RAPPORT datert 30.1.2013 foreligger hos
kommunen, ved Nybråten.

13 Ringerike venstre
Gir honnør til kommunen for grundig saksutredning i en komplisert
sak. Vannsikkerhet og kvalitet kan vanskelig kompromisses om.
Det er grunn til å se på hvilke konkrete fysiske belastninger uttak og
transport av grus har på grunnen og vannmagasinet/
grunn vannsforhold . Kan bruk av dumpere, gravemaskiner, tunge
transportbiler medføre rystelser, forskyvninger i sand - og gruslag
og/eller endringer på mettethetsgrad i gruslag, og dermed endret
vanngjennomstrømning/hastighet? S pørsmålene bør være tema
ifm. forun dersøkelser rundt videre masseuttak lenger framme/sør
på moen, og som skjer i retning drikkevannsområdet, mot sone 3.
Bør ikke hele sone 2 omfattes av forbud mot grusuttak, i likhet med
sone 1 og 0, når uttak i sone 2A og B jf. ekspertuttalelser er
behefte t med så mye usikkerhet? Venstre deler rådmannens
bekymring for at grusuttak og hendelse i uttaket kan påvirke
nåværende og framtidig vannkvalitet. I saker som denne, som
gjelder tilgang til livsviktige goder, skal det mye til før restriksjoner
på tiltak s om iverksettes, oppleves som for strenge.

Ringerike kommune velger å forholde seg til
soneinndelingen slik den foreligger fra Asplan Viak,
og ønsker ikke å legge unødige føringer i området.
Det er gjort grundig vurdering av grensene for sone
1 av Asplan Viak i notat datert 7.3.2014 (se
kommentar side 15).

I plan - og bygningsloven § 12 -
7 står det at det i en
reguleringsplan kan gis
bestemmelser i nødvendig
utstrekning. Det er ikke
ønskelig at bestemmelsene er
mer omfattende enn
nødvendig. Bes kyttelse av
vannkilden er hoved prioritet.
Behovet for sikringssoner og
bestemmelser er grundig
utredet og vurdert. Med
bakgrunn i dette mener
rådmannen foreslåtte soner
og bestemmelser gir en
tilstrekkelig beskyttelse av
vannkilden. Det vis es for øvrig
til uttalelse f ra M attilsynet,
som støtter vurderingene som
er gjort.
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Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Buskerud Fylkeskommune 12.03.18 og 15.08.18
2 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 16.03.18
3 Direktoratet for mineralforvaltning 09.03.18
4 Fylkesmannen i Buskerud 19.03.18
5 Norges vassdrags - og energidirektorat 05.03.18
6 Statens vegvesen 28.02.18
7 Miljørettet helsevern 22.03.18 og 06.09.18
8 Miljøvernforbundet Hønefoss 19.03.18
9 Jørgen Bergsund og Marthe Kihle 19.03.18
10 Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen 12.03.18
11 Mary Blikken Gravdal 20.03.18
12 Tom J. Myrvang 16.03.18 og 15.04.18
13 Mattilsynet 29.06.18
14 Hans Anton Støen 12.03.18



Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1. Buskerud Fylkeskommu n e , uttalelse datert
12.03.18 og 15.08.18.

1. Foreløpig uttalelse fra 12.03.18; BFK b er
om utvidet høringsfrist .

2. Uttalelse fra 15.08.18; BFK har ved de
arkeologiske registreringer og gjort funn av
en arkeologisk fredet gravrøys. De ber om
at gravrøysa og dens sikringssone blir
båndlagt etter kulturminneloven, og
underlagt en hensynssone H730 i plankart.
Det bes om at følgende bestemmelse brukes
til hensynssonen:
«Båndlagt etter kulturminneloven av 1978.
Innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fredete kulturminne (Id
241192). Det må ikke forekomme noen form
for inngrep i grunnen eller andre ti ltak
innenfor denne sonen uten tillatelse fra
kulturminnemyndigheten».

1. Det ble gitt utvidet høringsfrist til 15.08.18.

2. F unnet er ikke i konflikt med tiltakene det
reguleres for i Områderegulering for Ringerike
vannverk Kilemoen. Hensynssonen legges inn i
plankart og angitt bestemmelse blir tillagt
sonen.

1. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

2. Rådmann ser at hensynssonen er lagt inn i
plankart og bestemmelse er innarbeidet,
uttalelsen er dermed tilstrekkelig
kommentert av forslagsstiller.

2. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
Beredskap, uttalelse datert 16.03.18

1. Unntatt offentlighet



3. Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) ,
uttalelse datert 09.03.18

1. Planområdet dekker en stor andel av
grusforekomsten Kilemoen. Forekomsten er
av NGU vurdert til å ha nasjonal betydning
som byggeråstoffressurs. Forekomsten har
store volum med sorterte breelvavsetninger
som kan brukes til mange formål samfunnet
har behov for.

DMF har forståelse for at kommunen
ønsker å legge føringer som skal hindre
risiko for forurensning av drikkevannet.
DMF mener videre at det bør være mulig å
legge føringer i en detaljregulering, som
skjermer grunnvannet, men at det åpnes for
å gjøre vurderinger av muligheten for å
drive masseuttak i det s amme området .

Det er gitt driftskonsesjon for Støen grustak
som går ut over området som nå er satt av
til steinbrudd og masseuttak inn i
område reguleringen. DMF er kjent med at
konsesjonssaken er påklaget og vil bli
oversendt Nærings - og
Fiskeridepartementet for klagebehandling.

Uttak som skal gi driftskonsesjon etter
mineralloven trenger en arealavklaring fra
kommunen. DMF mener at det må følg e en
vurdering av hva kommunen forventer av

1. Ringerike kommune er kjent med at
forekomsten har stort volum og at NGU har
vurdert grusforekomsten til å ha nasjonal
betydning.

Kommunens overordna hensikt med
planforslaget er å ivareta vannkilden og
drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det
legges begrensninger på ulike driftsformer og
terrenginngrep i planområdet. Disse
begrensningene er i hovedsak allerede
gjeldende gjennom eksisterende
klausuleringsavtale for området.
I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale
for Ringerike vannverk mellom ko mmunen og
grunneiere. Avtalen inneholder
klausuleringssoner og bestemmelser som gir
restriksjoner for området. Nye brønner og nye
krav fra NGI medfører endret soneinndeling
rundt brønnene, og det er derfor utarbeida en
ny klausuleringsplan for området (Asp lan Viak
AS 2012, revidert
2016).

Område som i plan kart er avsatt til
råstoffutvinning omfatter kun deler av
eksisterende uttaksområde . O mråde avsatt til
råstoffutvinning i plankartet er 30 daa, altså

1. Rådmannen er klar over at
grusforekomsten i planområdet er en del
av en nasjonalt viktig forekomst.
Planforslaget fører imidlertid hverken til
direkte eller indirekte nedbygging av
forekomsten.

Bestemmelsene i reguleringsplanen skal
ha en hjemmel og et saklig begrunna
behov. Rådmannen ønsker ikke at
bestemmelsene skal være strengere enn
nødvendig. I denne saken veie r imidlertid
drikkevannssikkerhet som et klart
overordna samfunnsmessig hensyn tyngst.
Behovet for restriksjoner er grundig
utredet og vurdert, og planforslaget som
foreligger inneholder nødvendige
restriksjoner for å ivareta drikkevannet.
Dette har i noen tilfeller måttet gå foran
private hensyn.

Det vises til kommunens uttalelse til
søknad om driftskonsesjon datert
22.08.2017 samt påklaget vedtak om
tildeling av driftskonsesjon for Støen
grusuttak , datert 07.11.17. Kommunen har
bedt om at klagen gis oppsettende
virkning jf. Forvaltningsloven, noe DMF
har avslått i brev datert 22.01.18. Vedtak



området avsatt til LNF der det samtidig er
gitt konsesjon. For å skape forutsigbarhet
for involverte parter bør planen klargjøre
hvilke muligheter for arealavklaring som
følger av de forskjellige alterna tivene.

vesentlig mindre enn tildelt konsesjonsområde
(ca. 91 dekar).

Klausuleringssonene og bestemmelser
for Ringerike vannverk gir tydelige føringer for
tiltak innenfor de enkelte sonene.

om tildeling er også påklaget av
Mattilsynet. Klagene er nå oversendt til
Nærings - og fiskeridepartementet for
endelig avgjør else . Det foreligger ikke
svar på klagen per. 20.09.18.
Nærings - o g fiskeridepartementet er
kontaktet for å høre når en avgjørelse kan
komme i klagesaken. I denne forbindelse
er det også anmodet om et møte med
departementet for å belyse saken
ytterligere.

4. Fylkesmanne i Buskerud, uttalelse datert
19.03.18 (FM)

1. Fylkesmannen er positiv til at kommunen
har satt i gang et reguleringsplanarbeid for
å sikre vannkilden.

2. Fylkesmannen påpeker at det er viktig at
det ikke åpnes opp for noen tiltak som
reduserer verdien av den nasjonale viktige
naturtypen sandfuruskog. FM anbefaler at
arealene med naturtypen sandfuruskog blir
regulert inn i planen med et arealformål
som sikre r lokaliteten, for eksempel
naturvernformål eller naturformål med
tilhørende bestemmelser som blant annet
sikrer at skogsområdet ikke blir hugd ned –
dette samsvarer med formålet med
planarbeidet med å sikre vannkilden og
området som et viktig friluftsområ de.

1. –
2. Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som

en svært viktig naturtypelokalitet og området er
vurdert å være en av de mest verdifulle
sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av
viktige soppforekomster. Av notat datert
01.12.15: Kartlegging av sandfuruskog på
Kilemoen 2015 gjennomført av Asplan viak
fremgår areal med forekomst av Sandfuruskog.
Arealet vil i plankart legges i nn med
tilleggsformål til LNF; N aturformål (LNA)
m ed hjemmel i pbl . ( § 12 - 5 nr. 5 )
Det legges inn reguleringsbestemmelse som vil
sikre de nødvendige hensyn som skal tas i slike
naturmiljøer. Det vises videre til Skogloven
som gjelder med de restriksjonene som ligger i
bærekraftforskriften og ikke minst PEFC -
standarden (bransjestandarden). Innenfor

1. –

2. Rådmann ser at formålet er lagt inn i
plankart og bestemmelse er innarbeidet,
uttalelsen er dermed tilstrekkelig
kommentert av forslagsstiller.

3. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.

4. Rådmann ser at bestemmelse er
innarbeidet og uttalelsen er tilstrekkelig
kommentert av forslagsstiller.

5. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.



3. FM forutsetter at kommune n legger til
grunn en bærekrafti g arealpolitikk hvor
arealdisponeringen i kommunen blir
forvaltet å en måte som sikrer kommende
generasjoner de samme mulighetene.

4. Når det gjelder eksisterende masseuttak på
ca. 30 daa innenfor planområdet, vil en
eventuell utvidelse av uttaket komme i
konflikt med viktige natur - og
friluftsinteresser, samtidig som det vil være
en risiko knyttet til forurensning av
drikkevannskilden. FM anbefaler derfor at
det ikke legges opp til noen utvidelse. FM
påpeker at område i dag er avsatt som LNF -
område og mener at kommunen derfor må
vurdere krav om konsekvensutredning. På
grunn av sterke samfunnsinteresser knyttet
til naturmangfold, friluft sliv og ikke minst
drikkevann, mener FM at en utvidelse av
uttaket vil medføre krav om
konsekvensutredning.

5. FM viser videre til plan - og bygningslovens
§ 4 - 3 hvor det er krav til utarbeidelse av
risiko - og sårbarhetsanalyse. FM ber om at
ROS - analysen følg er planforslaget ved
offentlig ettersyn.

klausuleri ngssonen for vannverket vil det
stilles krav om at Landbrukskon toret i
kommunen varsels om hogst, i god tid før
tiltaket starter opp. Dette har også tidligere
vært et ønsk e fra ansvarlige for vannverket,
etter at det ble satt i gang drifter de ikke var
kjent med for noen år tilbake . Det vil derfor
innarbeides bestemmelse for område med
for mål LNF - naturformål om at det ved planlagt
hogst skal sendes varsel til Ringerike og Hole
landbrukskontor i god tid og at det skal
området som skal berøres skal kartlegges av
biolog – rapport skal foreligge før hogst.

3. Det stilles krav til vannverkseier om a t man
skal sikre et hygienisk sikkert og godt
drikkevann gjennom beskyttelse av
grunnvannsforekomsten (Forskrifter om
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg).
Naturområdene i planen skal ikke endres eller
påvirkes på negativ måte. Det er viktig å verne
om rådet fra alle typer forurensende virksomhet.
Reguleringsbestemmelsene sammenfaller med
bestemmelser for klausulering av
sikringssonene. Med planen kommer området i
fremtiden til å få en bedre beskyttelse av
naturen og naturverdiene enn i dag.

4. I henhold ti l planforslaget legges det ikke opp
til noen utvidelse av Steinbrudd og masseuttak.
På grunn av sterke samfunnsinteresser knyttet
til naturmangfold, friluftsliv og ikke minst
drikkevann, stilles det som krav i
reguleringsbestemmelse at før ytterligere utta k



i BSM skal det utarbeides en detaljregulering
med tilhørende konsekvensutredning for
uttaksområdet.

5. ROS - analyse foreligger, denne danner
grunnlaget for beredskapsplan og er unntatt
offentlighet.

5. Norges Vassdrags - og Energidirektorat
(NVE) , uttalelse datert 05.03.18

1. Tiltaket er konsesjons pliktig etter
vannressursloven. NVE signalisert at de vil
fatte enkeltvedtak etter vannressursloven §
20 bokstav d) om at det ikke trengs
konsesjon for tiltak som er tillatt i
reguleringsplan etter plan - og
bygningsloven. For at reguleringsplanen
skal kunne erstatte konsesjon etter
vannressursloven § 20, må maksimalt uttak
innarbeides i bestemmelsene til planen.
Dersom det på et senere tidspunkt
planlegges med et større grunnvannsuttak,
må dette da vurderes etter bestemmelsene i
vannressursloven.

2. Bestemmelsene om overvåkning som sikr er
at uttaket ikke går ut over tålegrensen må
også innarbeides i bestemmelsene.
Overvåkning skal sikre at tiltaket ikke fører
til brudd på vannressursloven § 44 .

3. NVE viser ellers til den generelle
aktsomhetsplikten for grunnvann i
vannressursloven § 43 a.

1. Klausuleringsplanen tar høyde for maksimalt
døgnbehov på 160 l/s (13 824 m3/døgn (fordelt
på 90 l/s fra eksisterende brønner i Dødisgropa
og 70 l/s fra de to nye løsmassebrønnene ved
Tjorputten).

Følgende bestemmelse sikres i
Fellesbestemme l s ene:
Grunnvannsuttak
« Maksimalt døgnbehov på
vannforsyningsanlegget er 160 l/s (13 824
m3/døgn (fordelt på 90 l/s fra eksisterende
brønner i Dødisgropa og 70 l/s fra de to nye
løsmassebrønnene ved Tjorputten). »

2. Bestemmelse om overvåkning som sikrer at
uttaket ikke går ut over tålegrens en skal
innarbeides i felles bestemmelsene
Overvåkningen skal sikre at tiltaket ikke fører
til brudd på vannressursloven.

Overvåkning av grunnvannsmagasinet
« Det er i forbindelse med prøvepumping i
begge uttaksområder, etablert et større antall

1. Rådmann ser at bestemmelse er
innarbeidet og uttalelsen er
tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.

2. Rådmann ser at bestemmelse er
innarbeidet og uttalelsen er
tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.

3. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.



peilerør på forekomsten. Disse skal benyttes til
overvåkning av grunnvannsmagasinet. D et skal
installeres automatiske nivåmålere og
vannmålere, slik at det til enhver ti d kan
avleses vannstand og uttaksmengde for hver
brønn. Dette skal innarbeides i vannverkets
internkontroll rutiner, og dataene vil kunne
fremlegges for Vassdragsmyndigheten på
forespørsel. »

3. Aktsomhetsplikten for grunnvann vil ivaretas.

6. Statens vegvesen, uttalelse datert 28.02.18
(SVV)

1. Statens vegvesen forutsetter at vannverket
ikke er til hinder for normal drift av
fylkesvei 172. De ber om at plangren sen
flyttes 15 meter ut fra fv. 172 som er normal
byggegrense for fylkesvei. Det må tegnes
på frisiktsone for avkjørselen på fv. 172 og
inntil vannverket.

1. Planen grenser til f v . 172 .

S tatens vegvesen forutsetter at plangrensen
flyttes 15 m ut fra fv. 172. Det er i
utgangspunktet ikke noe i veien for at dette
gjennomføres som anmodet . Kommunen har en
eksisterende vannledning (VL SJK 600) på
vestsiden av fylkesvei 172, frem til
vannb ehandlingsanlegg. Det skal eta b leres to
nye vannledninger i tillegg til eksisterende
ledning. Dette vil ikke være til hinder for
normal drift av f v . 172, men kan ligge innenfor
15 m sonen til vei. Ved prosjektering av VA
ledning og plassering vil dette skje i dialog
med SVV.

Frisikt sone kan ikke tegnes inn da de nne vil
ligge utenfor planavgrens ningen. Men det er
muntlig avklart med SVV, 19.09.18 at det i

1. Rådmann ser at plangrensen er flyttet
15 m fra fv. 172 og uttalelsen er
tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller. Det forutsettes at
plassering av nye vannledninger skal
dette skje i samråd med Statens
vegvesen.

K ravet om frisikt er nærmere regulert i
vegloven § 43 som fastslår at
avkjørsler skal bygges og holdes ved
like i samsvar med regler som
Veg direktoratet fastsetter, og at det i
slike regler også kan fastsettes at det
skal gjelde særlige frisiktlinjer mellom
avkjørselen og den offentlige
vegen. Om veimyndighetene finner
det nødvendig, kan slike frisiktlinjer
også gjøres gj eldende utenfor



sted et legges inn rekkefølgekrav i
reguleringsbe stemmelsene for å sikre
frisikt sone n for avkjørsel p å fv. 172 og inn til
vannverket, med hjemmel i Vegloven § 43.

bygge grensene. Vegmyndigheten kan
også sette som vilkår for tillatelse til
avkjørsel i det enkelte tilfellet at
eieren eller brukeren av avkjørselen
sørger for å holde fri sikt etter slike
linjer som er fastsatt av
vegmyndigheten. Bestemmelsen må
sees i sammen heng med vegloven §
40 som fastslår at avkjørsel fra
offentlig vei bare må bygges eller
benyttes etter reguleringsplan eller
arealdel av kommuneplan etter plan -
og bygningsloven.

7. Ringerike kommune v/ Miljørettet helsevern,
uttalelse datert 22.03.18 og 06.09.18

1. Miljørettet helsevern har i sin uttalelse
påpekt følgende: Beskyttelse av
vanntilsigsområdet for Ringerike vannverk
er et viktig «føre var» tiltak for å sikre
befolkningen betryggende drikkevann.
Fastsettelse av planbestemmelser for
vanntilsigsområdet er spesielt viktig for
Ringerike vannverk som forsyner en stor
andel av befolkningen og flere sårbare
institusjoner med rent drikkevann. Det er
nødvendig at det blir fastsatt restriksjoner
for bruk av vanntilsigsområdet for å sikre
trygg vannforsyning i fremtiden.
Kommuneoverlegen støtter Mattilsynets
uttalelse av 29.6.2018.

1. Det stilles krav til vannverkseier om at man
skal sikre et hygienisk sikkert og godt
drikkevann gjennom beskyttelse av
grunnvannsforekomsten (Forskrifter om
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg).
Det er viktig å verne området fra alle typer
forurensende virksomhet er .
Reguleringsbestemmelsene sammenfaller med
bestemmelser for klausulering av
sikringssonene. Med planen kommer området i
fremtiden t il å få en b edre beskyttelse enn i
dag.

1. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.



8. Miljøvernforbundet, Hønefoss, uttalelse
datert 19.03.18

1. Naturgrus er en uerstattelig naturressurs og
viktig for nåværende og fremtidig
vannforsyning. Betong - og asfaltbransjen
må over til pukk, mener
Miljøvernforbundet og oppfordrer
Ringerike kommune å viser
samfunnsansvar og arbeide aktivt for at
våre verdifulle naturr essurser blir brukt til
det beste for innbyggerne, også med tanke
på kommende generasjoner.
Miljøvernforbundet oppfordrer Ringerike
kommune om å be Næringsdepartementet
sørge for å ivareta den norske naturgrusen
for å sikre «grunnvann av god kvalitet» på
l inje med praksis i Sverige.

1. Kommunens overordna hensikt med
planforslaget er å ivareta vannkilden og
drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det
legges begrensninger på ulike driftsformer og
terrenginngrep i planområdet . I henhold til
planforslaget legges det ikke opp til noen
utvidelse av Steinbrudd og masseuttak. På
grunn av sterke samfunnsinteresser knyttet til
naturmangfold, friluftsliv og ikke minst
drikkevann, stilles det som krav i
reguleringsbestemmelse at før ytt erligere uttak
i BSM skal det utarbeides en detaljregulering
med tilhørende konsekvensutredning for
uttaksområdet.

1. Ringerike kommune er enige i at det bør
oppmuntres til lavere forbruk av ikke
fornybarressurs herunder sand/grus.
Rådmann viser til at det er igangsatt
arbeid med en kommunedelplan for
masseforvaltning i Ringerike kommune .
Ringerike kommunes samfunnsansvar opp
mot våre verdifulle naturressurser vil tas
opp blant temaene i denne planen på et
overordnet nivå .

9. Jørgen Bergsund og Marthe Kihle , uttalelse
datert, 19.03.18

1. Bergsund og Kihle etterlyser et møte med
de berørte grunneierne og tiltakshaver,
Ringerike kommune / Asplan viak; først og
fremst for å tilegne seg mer kunnskap om
områdereguleringen, klausuleringsplanen
og dens betydning for eiendommen.
Oppfordrer derfor kommunen til å
arrangere et møte der kun berørte
grunneiere, saksbehandlere og tiltakshaver
er deltagere. Hele eiendom gnr. 51/1 er
kartlagt av NGU og er registrert som

1. 31.01. 2014 ble avholdt møte der bl.a.
grunneiere gnr. 52/2 og 3 og 52/1 deltok . det
fremgår ikke av innkallingen hvilke grunneiere
som ble innkalt til møte.

2. Grunnen til endringer i restriksjoner og sonene
er bl.a. etablering av nye brønner, økt
dimensjonerende vannbehov.
Beskytte lsessonene er foreslått med hensyn til
retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og
NGU
I 2011 ble det utført supplerende
undersøkelsesboringer, for å bestemme
nøyaktig plassering av nye brønner. Med

1. Rådmann beklager at grunneier på gnr.
51/1 ikke ble inv itert til møte som ble
avholdt for grunneierne 31.01.2014.
Rådmann viser til at kommunen i denne
saken har fulgt loven da gjelder varsel og
medvirkning.

2. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

3. Høringsuttalelsen fra Bergsund og Kihle
aktualiserer etter rådmannens oppfatning
skill et mellom hvilke rettigheter
kommunen har for gj ennomføring av
planen fysisk, og behov for å erver ve



sandforekomst av nasjonal kvalitet og
interesse.

2. Be rgsund og Kihle mener det er urimelig
store områder som blir berørt (2A, 2B, 3)
og utelukker derfor ikke et fremtidig
erstatningskrav .

3. Bergsund og Kihle har som eiere av Kihle
gård, gnr. 51 bnr. 1, etterlyse r også en
avtale mellom grunneier og tiltakshaver.
Det angis her at Ringerike kommune må
være ansvarlig for å utarbeide nye avtaler
med de berørte grunneierne iht. de nye
innskjerpede restriksjonene, samt
regulering av klausuleringssonene 2 A og 2
B. Det er angitt at det må kompenseres for
de ulemper dette medfører for fremtidig
utvikling av eiendommen.

Det er i den forbindelse vist til forslag til
plankart der grusveien ned til sandtak på
gnr. 52 bnr. 1 (Støa) eies av gnr. 52 bnr. 1
og gnr. 52/2 og Kile går d, og hvor
halvparten av veien ligger på eiendommen
gnr. 51 bnr. 1 ned til eksisterende grusuttak.
Det er opplyst om at veien vil benyttes til
skogsdrift, fremtidig grusuttak og som
generell adkomst til nordre del av
eiendommen.

bakgrunn i resultater fra prøvepumpingen, samt
nevnte innspill fra Mattilsynet, ble det i 2012
utarbeidet et forslag til revidert
klausuleringsplan.
Siden denne planen ble utarbeidet har
Ringerike kommune besluttet å øke det
dimensjonerende vannbehovet fra 100 l/s til
160 l/s. Dette vil ha betydning for
klau suleringssonene i og med at det krever en
større hastighet på grunnvannsstrømmen inn
mot brønnene. Kommunens overordna hensikt
med planforslaget er å ivareta vannkilden og
drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det
legges begrensninger på ulike driftsformer og
terrenginngrep i planområdet . Dette har i noen
tilfeller måttet gå foran private hensyn.

3. Se rådmannens svar.

gjennom avtale med grunneier alternativt
ved hjelp av ekspropriasjon fattet av
kommunestyret med hjemmel i plan - og
bygningsloven 16 - 2, så lenge grunnen i
planen ikke er avsatt til landbruk etter §
12 - 5 nr. 5, på den ene siden, og
restriksjoner i nedbørfeltet som er å anse
som rådigh etsinnskrenkninger på den
annen side.

Når det gjelder spørsmålet om slike
rådighetsinnskrenkninger uten videre blir
gjeldende for den aktuelle eiendommen,
eller om disse også evt. må gjennomføres
ved avtale eller ekspropriasjon med
grunneieren må man se h en til
rettsvirkningen av en reguleringsplan etter
plan - og bygningsloven § 12 - 4.

Det fremgår her at en reguleringsplan
fastsetter fremtidig arealbruk for området
og er ved kommunestyrets vedtak
bindende for nye tiltak eller utvidelse av
eksisterende tilt ak som nevnt i § 1 - 6.
Tiltak etter § 1 - 6 første ledd, herunder
bruksendring etter § 31 - 2, jf. også § 1 - 6
andre ledd, må ikke være i strid med
planens arealformål og bestemmelser.

Det innebærer at dersom restriksjonene
griper inn i eksisterende, eller
igan gværende lovlig bruk fra Bergsund og



Kihle sin side, og begrenser slik bruk, må
disse gjennomføres i form av en avtale
med dem, mens restriksjoner som ikke
griper inn i en bestående virksomhet og
hindrer denne, men kun får virkning for
nye tiltak, vil være bindende for
grunneierne uten avtale eller
ekspropriasjon.

Rådmannen vil ta nærmere konkret
stilling til hva det er behov for en
nærmere avtaleregulering av og hvilke
restriksjoner som vil være bindende uten
slik avtaleregulering etter at
reguleringsplan en er endelig vedtatt. Det
vil da også legges opp til et møte med
Bergsund og Ki hle for å drøfte dette
nærmere.

10. Oppen Gundhus og Oppen , uttalelse datert
12.03.18

1. Gundhus og Oppen bemerker i sin uttalelse
at saksdokumentene som legges til grunn i
saken ikke fører til ytterligere
begrensninger i utnyttelsen av gnr. 52/9.

1. Eiendom gnr. 52/9 ligge r innenfor
klausuleringssone 3 . R estriksjoner og
arealb ruk fastsatt for klausuleringssone 3 er
her gjeldende. Utover dette gjelder
restriksjoner i kommunens arealp lan
(kommuneplan) og i tillegg annet lovverk
som Forurensningsloven, Vannressursloven
og Plan - o g bygningsloven.

2. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller

11. Mary Blikken Gravdal , uttalelse datert
20.03.18.

1. Kommunens overordna hensikt med
planforslaget er å ivareta vannkilden og
drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det

1. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller .



1. Blikken Gravdal finner det høyst betenkelig
at det i planområdet skal kunne tillates
steinbrudd og masseuttak.

2. Blikken Gravdal viser til Asplan viaks
konklusjon angående beskyttelse av vann -
forekomsten «Den mest alvorlige
forurensningskilden i tilrenningsområdet er
grusuttak». Blikken Gravdal skriver at
restriksjoner og innskjerpelser på uttak i
sone IIA og IIB ikke bidrar til å overbevise
mht. sikkerhet.

3. Når grusuttak i både sone IIA og IIB iflg
ekspertuttalelser er beheftet med så mye
usikkerhet, burde også hel e sonen omfattes
av forbud om grusuttak i likehet med sone I
og 0. Vann er viktigere enn sand.

4. Sverige har for mange år siden nedlagt
forbud om grusuttak hvor virksomheten kan
virke inn på vannforsyningen.

legges begrensninger på ulike driftsformer og
terrenginngrep i planområdet. Det stilles krav
til vannverkseier om at man skal sikre et
hygienisk sikkert og godt drikkevann gjennom
beskyttelse av grunnvannsforekomsten
(Forskrifter om drikkevann m.m. og
vannforsyningsanlegg). Det er viktig å verne
området fra alle typer forurensende
virksomhet er . Reguleringsbestemmelsene
sammenfaller med bestemmelser for
klausulering av sikringssonene . I tillegg vil det
i forslag til plan stilles krav om detaljregulering
og konsekvensutredning ved enhver form for
ytterligere uttak i område avsatt til BSM. Med
denne planen som nå legges frem til 2. gangs
behandling kommer området i fremtiden t il å få
en bedre beskyttelse enn i dag.

2. Asplan Viak AS fastholder at de utarbeidede
sonene og tilhørende bestemmelser til disse, fra
et hydrogeologisk ståsted, vil kunne ivareta
sikkerheten mot forurensning av Ringerike
vannverk, Kilemoen ved videre grusuttak på en
tilfredsstillende måte etter gjeldende regelverk.

3. Se svar over.
4. Se rådmannens svar.

2. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller .

3. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller .

4. Ringerike kommune er enige i at det bør
oppmuntres til lavere forbruk av ikke
fornybarressurs herunder sand/grus.
Rådmann viser til at det er igangsatt
arbeid med en kommunedelplan for
masseforvaltning i Ringerike kommune.
Ringerike kommunes samfunnsansvar opp
mot våre verdifulle naturressur ser vil tas
opp blant temaene i denne planen på et
overordnet nivå.

12. Tom J. Myrvang , uttalelse datert 16.03.18 og
15.04.18

1. Tom J. Myrvang viser til områder som i
plan foreslås regulert til steinbrudd og

1. Ringerike kommune stiller krav i
reguleringsbestemmelse om at
områderegulering med sikringssone skal
ligge til grunn for en eventuell

1. Ringerike vannverk Kilemoen
reguleres i form av en
områderegulering etter pbl. § 12 - 2.
Dette er en kommunal plantype, hvor



masseuttak (BSM) . Tom J. Myrvang stiller
spørsmål til hvem som dekker kostnad for
det regulerte formålet BSM. Han påpeker i
sin uttalelse på at det skal være like
konkurranseforhold i Ringerike kommune
og at grunneier selv skal måtte gjennomføre
konsekvensutredning og ta regningen for
denne. Det påpekes at eksisterende grustak
ligger like inntil Ringerikes
drikkevannskilde og bør/må utredes i en
konsekvensutredning.

2. Uttaket må falle inn under de samme
reglene som Direktoratet for
mineralforvaltningen pålegger de øvrige
som produserer byggeråstoff .

detaljregulering for område BSM med
konsekvensutredning for konsekvensene av
tiltaket.

2. Steinbrudd og masseuttak på gn r. 52/1 skal
følge g jeldende lover og forskrifter på lik
linje med andre aktører i kommunen .

kommunen legger føringene og sørger
for nødvendige utredninger i
forbindelse med planarbeidet.
Rådmannen anser at det er
hensiktsmessig at plan - og
utredningsarbeid som direkte utløses
av private tiltak også bekostes og
gjennomføres av den aktuelle
tiltakshaver/forslagsstiller. Dette løses
best gjennom en privat
detaljregulering etter pbl. § 12 - 3.
Dette handler også om likebehandling.

2. Tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller .

13. Mattilsynet , uttalelse datert 29.06.18

1. Mattilsynet anser det som svært viktig at
områderegulering for Ringerike vannverk
Kilemoen med hensynssoner kommer på
plass.

2. I etterkant av forrige varsel om oppstart av
planarbeid har regjeringen 22. mai 2014
vedtatt Nasjon ale mål for vann og helse.
Her gi s klare føringer om prioritering av
drikkevannssikkerhet. Et av de vikti g st e
kravene som fremgår av de nasjonale
målene er bedre beskyttelse av vannkilder
hvor avsetting av hensynssoner og
restriksjoner i nedbørsfeltet er eksempler på
tiltak.

1. –

2. Det stilles krav til vannverkseier om at man
skal sikre et hygienisk sikkert og godt
drikkevann gjennom beskyttelse av
grunnvannsforekomsten (Forskrifter om
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg).
Det er viktig å verne området fra alle typer
forurensende virksomhet er .
Reguleringsbestemmelsene sammenfaller med
bestemmelser for klausulering av
sikringssonene. Med planen kommer området i
fremtiden t il å få en b edre beskyttelse enn i dag

Ringerike kommune, Asplan viak og
Mattilsynet og Adv. Guttorm Jakobsen
avholdt møte 31.08.18 der innspillene fra
Mattilsynet ble gjennomgått. Det vises til
referat fra møte, datert 04.09.18.

Mattilsynets 5 punkter er svart ut på bakgrunn
av informasjon som fremkom på møtet med
Mattilsynet 31.08.18 og svar fra forslagstiller
anses uttalelsene tilstrek kelig kommentert.



3. 1. januar 2017 kom en revidert
drikkevannsforskrift som blant annet
innebærer streng ere krav til alle
drikkevannsprodusenter. Denne skal verne
om drikkevannet og presiserer at det er
forbudt å forurense drikkevann. Den er
også utformet for å sette
vannforsyningssystemene i best mulig stand
til å møte nye utfordringer som
klimaendringer, s ikkerhetssituasjon mm.

4. Mattilsynet trekker frem i sin vurdering av
planforslaget at det i klausuleringsplanen
for Ringerike vannverk Kilemoen fremgår
det at den mest alvorlige
f orurensningskilden i tilrennings området til
brønnene i Dødisgr opa og Tjorputten er
grusuttak. Dagens aktivitet i grustaket i
disse delen av magasinet medfører en stor
forurensningsrisiko for grunnvannet med
hensyn til eksisterende og fremtidig
vannforsyning. De nye hensynssonene skal
også sikre nye brønner ved Tjorputte n;
disse skal fungere som reservevann kilde til
Ringeri ke vannverk, dette er svært vik t i g
for leveringssikkerheten. Det er i dag in gen
varig uavhengig reservevann forsyning. Å
åpne opp for arealbruk med uttak av masser
bidrar til å redusere umettet sone og d ermed
nedsettes magasinets naturlige rense - evne.
Det er en forurensningsrisiko knyttet til
selve driften og uttaket.

3. Ringerike kommune har som mål å ha en
drikkevannskilde som krever minst mulig
vannbehandling.

4. Det er lagt opp til en innskjerping av tillatelsen
fra klausuleringsplanen fra 1984. Det er tatt
utgangspunkt i NGUs GiN veileder nr. 7. Uttak
vil kun tillates på visse vilkår. Med hensyn til
den forurensningsrisiko som er knyttet til
eksisterende gr usuttak på grensen mellom sone
1 og 2 A, er det i klausuleringsplanen foreslått
forbud mot grusuttak i sone 1 . Det er også
foretatt innskje rping på restriksjoner i sone 2 A
og 2 B med hensyn til tillatt uttaksdybde, mens
det i sone 3 ikke er lagt restriksjoner utover de
krav som stilles til driftsplaner og lagring av
kjemika lier/utstyr/drivstoff. I sone 2 A er det
forbud mot å ta ut grus under kote 155, som
innebærer at det skal være minst 8 m ned til
grunnvannsspeilet etter uttak. Disse 8 m gir en
god og naturlig beskyttelse. Ved å ha forbud
mot uttak dypere enn 8 m over
grunnvannsnivået vil man da ha god tid til å
fjerne eventue ll forurensning før det når
grunnvannet. Man graver da bort all forurenset
masse og erstatter det med rene finkornige
masser. Videre skal det finnes lett tilgjengelige
adsorberende stoffer for å suge opp
drivstofflekkasjer. Grunnvannet er beregnet til
å br uke minst 60 døgn fra s one 2 A og til
vannverkets brønner. Hvis man har mistanke
om at forurensning likevel kan ha sivet ned til



5. Mattilsynet fremhever trygt drikkevann
som avgjørende for folkehelsen.
Mattilsynet mener dermed at det er feil å gi
tillatelse til grusuttak basert på
forutsetninger. En potensiell forurensning
vil kunne ødelegge drikkevannskilden. De
alvorlige konsekvense ne burde tilsi at man
heller velger å fjerne risikofaktorene, enn å
prøve å redusere sannsynligheten for at
uheldige hendelser skjer.
Mattilsynet anbefaler derfor at det ikke tas
ut ytterligere masser i hensynssonene til
Ringerike vannverk
Kilemoen. Vi fo rventer at ytterligere
masseuttak i planområdet vil medføre en
krav til konsekvensutredning.

grunnvannet, vil man ha tilstrekkelig med tid til
å stenge ned de mest utsatte brønnene og
etablere nye avvergingsbrønner for å pumpe
opp eventuelt forurenset grunnvann. Det
fremgår av klausuleringsplanen at gr ustak er
den største trusselen. Forslag til
områderegulering for Ringerike vannverk vil
ikke åpne opp for ytterligere uttak. Det stilles
krav i reguleringsbestemmelse at det før
ytterligere uttak skal foreligge detaljregulering
med konsekvensutredning . Med planen
kommer området i fremtiden til å få en bedre
beskyttelse enn i dag .

5. På møtet den 31.08.18 ble det blant annet
diskutert om de foreslåtte
reguleringsbestemmelsene er s trenge nok, eller
om de ytterligere bør skjerpes. Asplan viak ,
som kommunens konsulent i denne saken, viste
til at hvis man legger opp til så strenge
restriksjoner i hele tilsigsområdet for
grunnvannsbrønner som Mattilsynet vurderer
som aktuelt, kan det bl i svært store erstatninger
til grunneiere for begrensninger i næringsrettet
virksomhet (jordbruk, skogbruk, grusuttak,
turisme etc). Dette kan i neste omgang føre til
at vannverkseiere ut fra økonomiske hensyn ser
seg nødt til å benytte andre og dårligere
råvannskilder som krever mer omfattende
vannbehandling. Man risikerer dermed å få
motsatt effekt av det som var intensjonen i
utgangspunktet. D et er lagt opp til en
innskjerping av tillatelsen fra



klausuleringsplanen fra 1984. Det er tatt
utgangspunkt i NGUs GiN veileder nr. 7. Uttak
vil kun tillates på visse vilkår.
Som følge av at Asplan Viak fastholder at de
utarbeidede sonene og tilhørende bestemmelser
til disse, fra et hydrogeologisk ståsted, v il
kunne ivareta sikkerheten mot forurensning av
Ringerike vannverk, Kilemoen ved videre
grusuttak på en tilfredsstillende måte etter
gjeldende regelverk har kommunen besluttet at
den vil fremme de utarbeidede
klausuleringsbestemmelsene til 2. gangs
behand ling.

Planen vil ikke åpne opp for ytterligere uttak.
Det stilles krav i reguleringsbestemmelse at det
før ytterligere uttak skal foreligge
detaljregu lering med konsekvensutredning.

14. HANS ANTON STØEN, 12.03.18.

1. Støen påpeker at det er vanskelig å forstå
kommunens oversendelsesbrev, men er
positiv til at deler av gnr. 52/1 reguleres til
masseuttak. Det bemerkes i tillegg at det
oppfattes at kommunen foreslår å
båndlegge i størrelsesorden to millioner
kubikkmeter gr us på andre deler av
eiendommen til annet formål.

2. Støen skriver i sin uttalelse at det drives et
lovlig grustak på eiendom gnr. 52/1, hvor
Hæhre Entreprenør AS har fått
driftskonsesjon fra Direktoratet for

1. Det er riktig at kun deler av eiendommen
reguleres til masseuttak . Av hensyn til
beskyttelse av grunnvannsbrønnene blir det satt
klare begrensninger for hvilke områder slikt
uttak kan finne sted og til hvilke dybder det kan
tas ut grus, samt at det i tillegg vil bli stilt krav
om detaljregulering og konsekvensutredning,
før uttak kan finne sted innenfor det avsatte
område i område reguleringen .

2. Ringerike k ommunen anser at det ikke lovlig
kan tas ut ytterligere grusmasser på Støens
eiendom før det søkt om tillatelse til dette etter
plan - og bygningslovens regler. Når det gjelder

1. Rådmannens kommentar følger under
tabell.



mineralforvaltning. Det påpekes at
kommunens anmodning om oppsettende
virkning i forbindelse med klage på
konsesjonen, er avvist.

3. D et vises til at grustaksvirksomheten er
forankret i en avtale fra 1985 , avtalen skal
inneholde retter og plikter for beg ge parter.

4. Støen skriver i sin uttalelse at k ommunen
har anledning til å overstyre avtalen
gjennom reguleringsplan i medhold av
plan - og bygningsloven. I den grad slik
regulering innebærer en båndlegging av
grusressursen er dette å anses som en
ekspropria sjon av de grunneierrettigheter
som følger av avtalen. Støen skriver videre
at n år det gjelder økonomisk erstatning for
slik båndlegging, vises det til kommunens
egen konsulent, Asplan Viak AS, som
under henvisning til vannressursloven har
uttalt at "tiltakshaver (er) ansvarlig uten
hensyn til skyld for skade eller rettigheter
fra et konsesjonsgitt vassdragstiltak. ........
Erstatninger i forhold til innskjerpinger på
grusuttak beregnes som volum". Jfr. rapport
fra Asplan Viak AS, utgave 3 av 2016 - 03 -
11, side 36.

5. Støen mener at det allerede foreligger en
avtalefestet, streng detaljregulering
gjennom de etablerte
klausuleringsbestemmelsene. I den grad
kommunen ønsker endringer i disse
sonene/b estemmelsene på grunn av

det forhold at kommunens anmodning om
oppsettende virkning i forbindelse med klage
på konsesjonen, er avvist av direktoratet, har
det ingen betydning for beh andlingen av
regulerings planen, og det uavhengig av hva
utfallet av klagesaken skul le bli, da direktoratet
uttrykkelig har presisert at uttak ikke vil kunne
finne sted før endelig reguleringsplan er vedtatt
med de begrensninger som måtte følge av
denne.

3. Dette forholdet er uttrykkelig kommentert
under pkt. 7 med overskriften
«Klausulering savtale og skjønnsforutsetninger»
i brevet som Ringerike kommune sendte til
Støen den 5. april 2016 med forhåndsvarsel om
pålegg om stans av grustaksdriften.

4. Det forhold at Ringerike kommune gjennom
sin advokat Alf Skogly i 1985 besluttet å inngå
en avtale med Støen om avtaleskjønn basert på
ekspropriasjonsrettslige prinsipper, hadde
sammenheng med at man i motsatt fall ville ha
måttet foreta en formell ekspropriasjon etter
vassdragsloven § 18, og at kommunen etter en
slik ekspropriasjon måtte ha påstevnet skjønn
etter skjønnsprosessloven innen 1 år. Det er
ikke tvilsomt at erstatningsutmålingen basert
på et slikt skjønn i så fall skulle være basert på
ekspropriasjonsrettslige regler fastsatt på
bakgrunn av ekspropriasjonserstatningsloven
av 6. april 1984 nr . 17.
Det synes ikke som om båndlegging etter plan -
og bygningsloven på det daværende tidspunkt



utvidelsen av vannverket, må det være
kommunens ansvar som tiltakshaver for
nytt grunnvannsinntak å forestå
gjennomføringen av slike endringer.

6. Uklart hvem som vil kunne kreve
planprogram og konsekvensutredning for
driften av et al lerede etablert og regulert
grustak med driftskonsesjon.

7. Dersom kommunen skulle ende opp med å
regulere min eiendom til LNF - formål,
endrer ikke dette det etablerte
avtaleforholdet mellom kommunen og meg.
Driften av grustaket ville fortsatt være
avtalefeste t og lovlig, fram til kommunen
eventuelt hadde vedtatt bestemmelser om
forbud mot grusuttak.

8. Jeg vil minne om at grustaket har vært i
drift i 50 år uten at det finnes spor etter
forurensning i grunnen. Når det gjelder
beskyttelse av grunnvannet, har de str enge
klausuleringsbestemmesene, kombinert
med ansvarsbevisste drivere, vist seg å
være fullt ut tilfredsstillende for
vannverksdriften. Jeg vil derfor understreke
at eventuelle nye restriksjonsbehov er
foranlediget av den planlagte utvidelsen, og
ikke av s ituasjonen slik den er i dag.

var vurdert. Det er også uklart om den
dagjeldende plan - og bygningslovgivningen ga
tilstrekkelig grunnlag for slik båndlegging.
Det kan uansett ikke binde komm unen til å
foreta båndlegging basert på reguleringsplan
etter gjeldende plan - og bygningslov av 2008,
når kommunen i dag har behov for å etablere
tilstrekkelig beskyttelse for sitt
grunnvannsuttak knyttet til anleggelse av nye
brønner med dertil nye klausu leringsområder.

5 . Viser til plan - og bygningsloven § 12 - 1.

6 . Berørt statlig eller regionalt organ vil kunne
stille krav om planprogram og
konsekvensutredning i saker av nasjonal eller
regional betydning, eller av andre grunner av
vesentlig betydning for vedkommende organs
saksområde.

7. I forslag til reguleringsplan for R ingerike
vannverk Kilemoen legges det opp til å beholde
område for grusuttak (BSM) , men med krav om
utarbeidelse av detaljregulering med
konsekvensutredning før ytterligere grusuttak kan
finne sted. K ommunen påpeker uttrykkelig at det
ikke tillates ytterligere grusuttak fra massetak på
gnr. 52/1 før det er søkt om dette etter plan - og
bygningslovens regler, og at det derfor pr. dato
ikke er tale om noe lovlig masseuttak fra den
aktuelle eiendommen før dette er bragt i orden, jf.
at søknadsplikten inntrådte ved de store
grusuttakene som fant sted på eiendommen særlig
etter 2010.



1. Vedr. pkt. 1 i merknadene fra grunneier Hans Anton Støen vil rådmannen bemerke at kommunen, i tråd med det Støen har lagt til
grunn, legger opp til å regulere deler av eiendommen gnr. 52 bnr. 1 til massetak. Det gjelder først og fr emst området hvor det frem
ti l nå har vært drevet grusu ttak. Av hensyn til beskyttelse av grunnvannsbrønnene blir det satt klare begrensninger for i hvilke
områder slikt uttak kan finne sted og til hvilke dybder det kan tas ut grus.

Det er imidlertid satt som et krav i områdereguleringsplanen at det utarbeides en detaljregulerings plan, og i den forbindelse stilles
det også krav til utarbeidelse av en nærmere konsekvensutredning, for å kunne få sikkerhet for at grusuttak kan finne sted innenfor
det angitte området uten at det kan være til skade og ulem pe, ikke bare sett i forhold til grunnvannsbrønnene som er etablert, men
også i forhold til øvrige natur - og samfunnsinteresser som et slikt uttak må vurderes i forhold til.

2. Støen har i pkt. 2 i sin høringsuttalelse påpekt at det allerede drives et lovlig grusuttak på hans eiendom, hvor Hæhre Entreprenør
AS har fått driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning, og at kommunens anmodning om oppsettende virkning, i
forbindelse med klage på konsesjonen, er avvist av direktoratet. Sistnevnte har ing en betydning for Støens adgang til å ta ut grus,
da det i konsesjonen er understreket at uttaket må forholde seg til det som fremgår av vedtatt reguleringsplan.

Når det gjelder lovligheten av Støens uttak, vil rådmannen vise til brev fra Ringerike kommune ved Areal og byplankontoret den
5. april 2016 til Støen, der det ble gitt forhåndsvarsel med pålegg om stans av uttak av masseuttaket, da kommunen fant at de t
hadde funnet sted en vesentlig endring/utvidelse av masseuttaket, som innebar at dette var søkna dspliktig til kommunen.

8 . Kommunens overordna hensikt med
planforslaget er å ivareta vannkilden og
drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det
legges begrensninger på ulike dri ftsformer og
terrenginngrep i planområdet , jf. klausuleringsplan .
Det vil stilles krav om detaljregulering med
tilhørende konsekvensutredning f ø r ytterligere
uttak i området.



Av dette brevet fremgår det at masseuttak og fylling ved en lovendring i plan - og bygningsloven den 5. mai 1995 ble endret til
vesentlige terrenginngrep, og samtidig ble det innført en søknadsplikt for slike tiltak i § 84 i plan - o g bygningsloven av 1985. I
forarbeidene til lovendringen i 1995 er som eksempler på vesentlige terrenginngrep nevnt blant annet tiltak som innebærer en
omarbeidelse av terreng, så som gruvevirksomhet, steinbrudd og andre masseuttak mv.

Det fremgikk av kom mentarene til loven at hva som var å anse som vesentlig måtte kunne sees over tid, slik at myndighetene
kunne gripe inn dersom mindre arbeider samlet sett medførte vesentlige inngrep, og at jo mer ømfintlig eller sårbart terrenge t er,
jo lavere vil terskel en være for når et inngrep anses som vesentlig og dermed er underlagt søknadsplikten, jf. Kommunal - og
regionaldepartementets tolknings - og prinsipputtalelse om nedre grense for vesentlig terrenginngrep etter pbl. § 93.

Det ble vist til at masseuttak inne bærer et vesentlig terrenginngrep, og har vært omfattet av søknadsplikten etter pbl. § 20 - 1
bokstav k siden 1. juli 2010. I perioden 1995 til 30. juni 2010 fulgte søknadsplikten av § 93 første ledd bokstav i, jf. pbl. 84 i plan -
og bygningsloven av 1985.

Det ble i brevet vist til en sammenlignbar sak fra Bø kommune som krevde innsendelse av søknad etter pbl. § 20 - 1 bokstav k, for
å gi tillatelse til fortsatt grusuttak i forkant av et pågående arbeid med en reguleringsplan. Grunneieren søkte, fikk tillat els e på
vilkår, og påklagde tillatelsen til fylkesmannen, uten å få medhold, da fylkesmannen var enig i at uttaket var å anse som et
vesentlig terrenginngrep. I den aktuelle saken var det tale om et årlig grusuttak på 6000 til 15000 kubikkmeter, som ble anse t t for
å utgjøre et vesentlig terrenginngrep, sett på bakgrunn av lovens formålsbestemmelse i § 2 om at det skal tas hensyn til bruk og
vern av naturressurser, og at vilkårene stilt av kommunen ivaretok miljørettslige hensyn ved å sikre at driften ikke ført e til
forurensning av drikkevannet.

Hva gjaldt det konkrete uttaket av grus på eiendommen gnr. 52 bnr. 1, ble det vist til at Hæhre Entreprenør AS i sin søknad o m
driftskonsesjon etter mineralloven for uttak i området den 1. desember 2014 søkte om et tota lvolum for uttak på 2.600.000
kubikkmeter, på et oppgitt areal på 130 da og et forventet årlig uttak på ca . 50.000 kubikkmeter. Vedlagt brevet fulgte en rekke
flyfo to av området tatt i perioden 20 04 til 2013 som viste hvordan terrenginngrepene hadde utvikl et seg i disse årene, og at
kommunen i januar 2016 hadde foretatt en innmåling av grustaket, som viste at berørt areal i dag var på ca . 40 da. Det omsøkte
arealet i konsesjonssøknaden var derfor betydelig større enn det området som frem til nå har vært ber ørt av uttak.

Hva gjaldt vurderingen av søknadsplikt ble det bl.a. påpekt følgende på s. 6, 3. og 4. avsnitt under pkt. 5.2:



«Kommunen mener uttakene må anses som vesentlige terrenginngrep, og at det har skjedd en vesentlig endring/utvidelse av
masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt i 1995. Dette gjelder særlig i perioden 2009 - 2013. Altså på et tidspunkt etter
innføring a v søknadsplikt. Størrelsen på uttakene gjør at de ikke kan ses på som mindre tilleggsuttak ift. Tidligere uttak. Uttak er
foretatt i etapper, fra en begrensa virksomhet til uttak av betydelige dimensjoner. Vedlagte flyfoto illustrerer dette.
Grunneier har latt det blir utført tiltak som krever vesentlige terrenginngrep på sin eiendom, uten at det foreligger nødvendige
tillatelser til dette. Det at det ikke var krav om tillatelse da uttaket ble starta på 1960 - tallet, gjør at det er forståelig at grunneier
ik ke uten videre tenkte på at også videre drift i samme omfang som tidligere etter hvert krevde tillatelse. Det er imidlertid s lik at
tiltakshaver plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for virksomheten, så rettsvillfarelse ikke kan påberopes. Grunn eier hadde
i tillegg en særlig grunn til å undersøke behovet for tillatelse på det tidspunkt da virksomheten økte betydelig i volum, og det ble
tatt ut 300 000 kubikkmeter i løpet av få år.»

3. Støen gir i pkt. 3 i sin høringsuttalelse uttrykk for at lovligh eten av grustaksdriften er forankret og nærmere regulert i en avtale fra
1985 mellom ham og Ringerike kommune. Det anføres at kommunen gjennom avtalen har godtatt grunneiers rett til grusuttak.

Ringerike kommune har gitt uttrykk for sin oppfatning av denne avtalen under pkt. 7 i brev fra Ringerike kommune til Støen den
5. april 2016 der det ble gitt forhåndsvarsel om pålegg om stans av drift i grustaket inntil det var innsendt søknad om vider e uttak
etter plan - og bygningsloven og kommunen hadde gitt t illatelse til dette.

I forbindelse med den klausulering som var nødvendig å gjennomføre i 1985 som følge av etableringen av de daværende brønner
på Støens eiendom hadde kommunen ekspropriasjonshjemmel i daværende § 18 i vassdragsloven.

Det ble imidlertid ikke nødvendig å innhente formell ekspropriasjonstillatelse da kommunen og grunneierne, representert ved sine
respektive advokater i et forhandlingsmøte den 15. februar 1985 inngikk en avtale der kommunen fikk de nødvendige rettigheter
etter datidens klau sulering, mot å begjære avtaleskjønn etter skjønnsprosessloven § 4 for å få fastsatt de erstatninger kommunen
skulle betale for erverv av grunn og rettigheter.

Klausuleringsavtalen fra 1985 satte forbud mot uttak av grus i sone 1 under kote 152, og under kote 150 i sone 2 A. Videre ble det
gjennomført et etterfølgende skjønn for å komme frem til det erstatningsbeløp for de begrensningene som klausuleringen
medførte, da partene den gang var enige om at dette skulle skje etter ekspropriasjonsrettslige regler , som om



ekspropriasjonssamtykke fra fylkesmannen hadde foreligget. Skjønnet ble fullført i 1990, og ca . 3 millioner kubikkmeter grus var
omfattet av skjønnet.

Som påpekt under pkt. 7.2 i kommunens brev til Støen den 5. april 2016, kan klausuleringsavtale n ikke overstyre lovmessige krav
som har kommet til i etterkant, og innebærer ikke et fritak fra å søke om nødvendige tillatelser etter plan - og bygningsloven, eller
annet lovverk, dersom tiltak i ettertid er av e t slikt omfang at søknadsplikt inntrer. Avt alen i seg selv gir ingen godkjenning for
grusuttak etter plan - og bygningslovens regler, og kan ikke erstatte behandling etter plan - og bygningsloven.

Klausuleringsavtalen fra 1985 er basert på de brønner som på det tidspunktet var etablert, og behovet f or å beskytte disse. I dag er
det snakk om å beskytte et større nedbørsområde, da det har blitt etablert nye brønner. Behovet for å fastsette restriksjoner i
nedbørsfeltet rundt det samlede brønnfeltet er derfor større en n tidligere, blant annet som følge av nyere retningslinjer for
beskyttelse av grunnvannsbrønner som kommunen i dag må forholde seg til.

Disse prosessene må ikke blandes sammen med eventuelle øvrige tillatelser som en til takshaver er avhengig av for å f å
gjennomført sine tiltak, det være se g behov for konsesjon etter mineralloven eller nødvendige tillatelser etter plan - og
bygningsloven. Da avtalen ble inngått i 1985 forelå det for øvrig ikke søknadsplikt for grusuttaket etter plan - og bygningslovens
regler.

Når det er tale om et vesentlig terrenginngrep i form av utvidelse av masseuttaket sett i forhold til det uttaket som var etablert før
1995, da det ble innført søknadsplikt for denne type tiltak, har den ansvarlige en s elvstendig plikt til å avklare om denne type uttak
var søknadspliktig med kommunen, og om nødvendig innhente nødvendige tillatelser. Rådmannen fastholder, i likhet med det
som fremgår av brevet den 5. april 2016 til Støen, at tidligere klausuleringsavtale fra 1985 ikke kan erstatte nødvendige til latelse r
etter plan - og bygn ingsloven.

4. Støen gir i pkt. 4 i sin høringsuttalelse uttrykk for at kommunen gjennom reguleringsplan har anledning til å overstyre den
inngåtte avtalen mellom ham og kommunen, men at dette er å anse som en ekspropriasjon av hans grunneierrettigheter som g ir
ham rett til full erstatning for tapte grusuttaksmuligheter.



Rådmannen vil i denne forbindelse vise til at avtalen fra 1985 ikke regulerer hvilke regler som kommer til anvendelse ved beh ov
for utvidet klausulering i forbindelse med etablering av nye produksjonsbrønner på Kilemoen. Dette må vurderes ut fra de regler
som gjelder på det tidspunktet slike restriksjoner blir fastsatt, dvs. på tidspunktet for vedtagelsen av foreslåtte regulerin gsplan.

Det er heller ikke tale om noe konsesjonsgitt vassdrags tiltak, da NVE i sin høringsuttalelse den 5. mars 2018 har påpekt at så
lenge maksimalt tillatt uttaksmengde på 100 l/s fra brønnene i Dødisgropa, og 60 l/s fra brønnene ved Tjorputten inntas i
reguleringsplanens fellesbestemmelser, vil NVE benytte samordn ingsbestemmelsen i vannressursloven § 20 for tiltaket.

Vannressursloven § 20 bokstav d gir hjemmel for at NVE som vassdragsmyndighet kan fastsette i det enkelte tilfelle at det ikk e
trengs konsesjon etter vannressursloven for tiltak som er tillatt i regul eringsplan eller bebyggelsesplan etter plan - og
bygningsloven.

Det innebærer at det ikke er vannressurslovens erstatningsregler som regulerer evt. erstatningsansvar i denne saken, men de
ulovfestede reglene om i hvilke tilfeller rådighetsinnskrenkninger m edfører plikt til å betale erstatning.

Rådmannen vil i denne forbindelse vise til den presentasjon som advokat Guttorm Jakobsen holdt for formannskapet i Ringerike
den 23. januar 2018, og hvor det i etterkant ble besluttet å sende forslag til områdereguleringsplan for Ringerike vannverk
Kilemoen ut på høring og utlegging av planen til offentlig ettersyn.

Det ble i advokat Jakobsens presentasjon påpekt at det klare utgangspunktet basert på rettspraksis, er at rådighetsinnskrenkn inger
ikke medfø rer plikt til å betale erstatning for det offentlige, da det er en vesensforskjell mellom hva som er å anse som en
rådighetsinnskrenkning og hva som er å anse som ekspropriasjon, hvor det følger av Grunnloven § 105 at det skal betales full
erstatning.

Det ble påpekt at rett til erstatning kun vil være aktuelt i særlige unntakstilfelle der dette følger av rettspraksis eller av de n lov som
hjemler den aktuelle rådighetsinnskrenkningen. Plan - og bygningsloven har ingen generell bestemmelse om erstatning for
r ådighetsreguleringer. Utgangspunktet er derfor at erstatning for rådighetsinnskrenkninger etter loven bare kan kreves i den
utstrekning dette følger av de prinsipper som domstolene har utviklet med basis i Grunnloven § 105. Det vil si at inngrepet m å
være vesentlig og det må i tillegg være sterkt urimelig om inngrepet skal tåles uten erstatning for å utløse erstatningsansvar.



Som eksempel ble gjennomgått Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2005 s. 469, der det ble fremsatt krav om erstatning etter
vernevedtak i to landskapsarealer som var sentrale for bevaringen av grunnvanns - forekomsten på Gardermoen, og hvor
vernevedtakene satte forbud mot uttak av grus fra visse områder som inngikk i grunnvannsavsetningen.

Høyesterett vektla i sin vurdering, der erstatning ikke ble tilkjent, at masseuttak var en utnyttelsesform som lå utenfor tradisjonell
jordbruksdrift, og at den generelle hovedregel om at det ikke skulle betales erstatning for denne type rådighetsbegrensninger måtte
stå særlig sterkt. Selv der uttaket før vernevedtaket var lovlig ble det ikke gitt erstatning av Høyesterett, da vernevedtaket tok sikte
på å beskytte mot den type varige og irreversible inngrep i naturen som uttak av grus innebar, og at vedtaket forfulgte et vi ktig
samfunnsmessig mål.

Hva spes ielt gjelder det tap som kan oppstå som følge av vedtagelse av en reguleringsplan er dette særskilt regulert i plan - og
bygningsloven § 15 - 3. Bestemmelsen angir at dersom en reguleringsplan av andre særlige grunner medfører at en eiendom blir
ødelagt som b yggetomt, og heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale erstatning etter skjønn
med mindre den erverver eiendommen i medhold av § 16 - 9. Det samme gjelder hvis reguleringsplanen medfører at eiendom som
bare kan nyttes til la ndbruksformål ikke lenger kan drives regningssvarende.

Som rådmannen tidligere har vært inne på foreligger det ikke pr. i dag noen tillatelser etter plan - og bygningsloven til gjeldende
uttak av grus på Støens eiendom. Området har tidligere vært uregulert , og er utlagt til LNF - område i gjeldende arealplan. Det kan
reises spørsmål om denne bestemmelsen kommer direkte til anvendelse etter sin ordlyd, men det kan neppe føre til andre result ater
hva gjelder erstatningsansvaret enn det som følger av den generel le ulovfestede læren om i hvilke tilfeller det skal betales
erstatning for rådighetsinnskrenkninger.

Det sentrale i Høyesterettspraksis på dette punktet er at det ikke er tilstrekkelig at eiendommen, sett under ett, ikke kan u tnyttes
med samme økonomiske resultat som tidligere. Eieren må finne seg i at det pålegges restriksjoner som reduserer lønnsomheten, og
det spiller i prinsippet ingen rolle hvor stor denne reduksjonen er, så lenge de utnyttelsesmuligheter som er i behold, gir g runnlag
for en akseptabe l økonomisk utnyttelse av eiendommen.

Grunneieren kan følgelig ikke basere sitt krav på en sammenligning mellom den utnyttelse som var påregnelig før reguleringen og
utnyttelsen etter reguleringen.



Rådmannen vil påpeke at kommunen har engasjert Asplan Vi ak til å foreta et anslag over hvilke resterende grusressurser som
Støen kan ta ut innenfor sone 2 A dersom reguleringsplanforslaget blir vedtatt som foreslått. Det er anslått at det dreier seg om en
gjenstående grusforekomst på 657.100 kubikkmeter i sone 2 A som kan utnyttes over kote 155, dersom detaljreguleringsprosessen
og den konsekvensutredning som i den forbindelse må foretas, for øvrig åpner for slikt uttak.

Det er etter rådmannens syn ikke åpenbart at en slik uttaksmulighet ikke av domstolene vil bli ansett for overhodet å gi grunnlag
for regningssvarende drift, selv om uttaksmulighetene er mindre enn før restriksjonene ble vedtatt. Det blir i så fall opp ti l
domstolene å ta stilling til dette spørsmålet, dersom Støen skulle ønske å bringe saken in n for disse .

5. Støen påpeker i pkt. 5 i sin høringsuttalelse at det etter hans oppfatning burde være unødvendig å innta et krav om detaljreg ulering
i områdereguleringsplanen for at ytterligere grusuttak skal kunne finne sted. Han angir at etter hans oppfatning foreligger det
allerede en avtalefestet streng detaljregulering gjennom de etablerte klausuleringsbestemmelsene, og i den grad kommunen ønsk er
endringer i disse sonene på grunn av utvidelsen av vannverket, må det være kommunens ansvar som tiltak shaver for nytt
grunnvannsinntak å forestå gjennomføringen av slike endringer.

Rådmannen vil til dette påpeke at kommunen gjennom utkast til områdereguleringsplan og de detaljerte beregninger og
prøvepumpinger som har vært foretatt gjennom mange år, og so m kommunen har hatt bistand til fra Asplan Viak AS, har forestått
de utredninger og gjennomført de undersøkelser som det utvidede behovet for vannuttak i området gir grunnlag for.
Planmyndighetene har konkludert med at vannuttaket ikke utløser krav om deta ljregulering eller konsekvensutredning. Derimot
vil ytterligere grusuttak i det aktuelle området utløse krav om detaljregulering og konsekvens utredning, ikke bare av forholdet til
eksisterende og planlagt vannuttak, og behovet for beskyttelse av grunnvanns brønnene i den forbindelse, men også i forhold til
øvrige interesser i det aktuelle området som kan bli berørt av et slikt uttak.

Det er derfor naturlig at det er tiltakshaveren bak et slikt økt grusuttak som må forestå og bekoste det arbeid som er nødvendig å
utføre for å få utredet om dette lar seg gjennomføre på en forsvarlig måte. Det innebærer at det er Støen som må fremme en
detaljreguleringsplan og som i den bindelse må gjennomføre kravet om konsekvensutredning.

6. Støen anfører under pkt. 6 i s itt brev at det er uklart for ham hvem som evt. skulle kreve planprogram og konsekvensutredninger
for driften av et allerede etablert og regulert, lovlig grustak med driftskonsesjon. Det angis at et slikt krav aldri ville o ppstått



dersom kommunen ikke hadd e tatt initiativ til etablering av et reservevanninntak. Han angir at han anser at det er kommunen som
tiltakshaver som har ansvaret for å forstå en slik prosess.

Rådmannen vil p å dette punktet vise til det som er anført ovenfor som svar under pkt. 5, som rådmann anser gir et dekkende svar
på dette.

7. Støen påpeker under pkt. 7 i hans brev at dersom kommunen skulle ende opp med å regulere hans eiendom til LNF - formål, vil
dette ikke endre det etablerte avtaleforholdet mellom kommunen og han, da driften av gr ustaket fortsatt vil være avtalefestet og
lovlig, frem til kommunen evt. har vedtatt bestemmelser om forbud mot grusuttak, og at kommunen i så fall vil båndlegge i
størrelsesorden 2,5 millioner kubikkmeter grus, og at kommunen må ta høyde for at dette vil utløse krav om erstatning fra
grunneier og drifter av grustaket.

Rådmannen vil for det første påpeke at det i gjeldende forslag ikke legges opp til å regulere hans eiendom til LNF - formål, men til
område for grusuttak, men med krav om utarbeidelse av detal jregulering og konsekvensutredning før videre grusuttak kan finne
sted.

For det annet er det å bemerke at kommunen har vært svært tydelige på i sitt brev til Støen med varsel om stans av uttak fra
massetaket den 5. april 2016 at intet ytterligere grusutta k kan finne sted fra Støens massetak før det er søkt om dette etter plan - og
bygningslovens regler, og at det derfor pr. dato ikke er tale om noe lovlig masseuttak fra den aktuelle eiendommen før dette er
bragt i orden, jf. at søknadsplikten inntrådte ved de store grusuttakene som fant sted på eiendommen særlig etter 2010 som følge
av at kommunen anser dette som et vesentlig terrenginngrep.

Hva gjelder erstatningsspør smålet for øvrig vises det til kommentar til punkt 4.

8. Støen påpeker under pkt. 8 at grust aket har vært i drift i 50 år uten at det har blitt påvist spor av forurensning i grunnen, og at de
gjeldende klausuleringsbestemmelsene, kombinert med ansvars - bevisste drivere, har vist seg å være fullt ut tilfredsstillende for
vannverksdriften. Det er på denne bakgrunn angitt at eventuelle nye restriksjonsbehov er foranlediget av den planlagte utvidelsen,
og ikke er påkrevet ut fra den eksisterende situasjonen.
Rådmannen vil til dette påpeke at det er behov for nye restriksjoner som følge av etablering av nye grunnvannsbrønner og at d et
medfører behov for nye klausuleringssoner med tilhørende bestemmelser som er tilpasset dagens krav. Selv om det så langt ikke



ha r blitt påvist spor av forurensning i grunnen er det ingen garanti for at dette vil vedvare, og konsekvensene ved slik forure nsning
er potensielt så store at man ikke kan ta noen sjanser på dette punktet.

Hvorvidt det utelukkende er behovet for sikring av grunnvannsbrønnene som er årsaken til evt. restriksjoner på grusuttaket på
eiendommen, eller om det også er øvrige forhold som spiller inn i så måte vil bli nærmere klarlagt gjennom den
detaljreguleringsplan og den konsekvensutredning som Støen som eier a v massetaket må foreta dersom han ønsker videre
grusuttak i det aktuelle området.
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Referat fra møte med Mattilsynet og Asplan viak 31.08.18 

Vedrørende uttalelse fra Mattilsynet. 

 
Til:     Mattilsynet v/ Anita Klemensdottir 

           Advokat Guttorm Jakobsen AS 

           Asplan viak v/ Mari Vestland 

           Asplan viak v/ Bernt Olav Hilmo 

           Ringerike kommune v/ Jostein Nybråten 

 

Fra:    Ringerike kommune v/ Mari Sandsund 

 

Kopi: Ringerike kommune v/ Hilde Brørby Fivelsdal, 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1016-56 31272/18 L12  04.09.2018 

 
Sted: Fossveien 9 

Tid: 31.08.18 kl. 0900 – 1030 

Tilstede:  

Asplan viak Mari Vestland og Bernt Olav Hilmo 

Mattilsynet v/ Anita Klemensdottir 

Advokat Guttorm Jakobsen  

Ringerike kommune v/ Jostein Nybråten og Mari Sandsund 

  
Bakgrunn 

Bakgrunnen for møte var at Ringerike kommune nå er inne i siste fase i planprosessen og 

forbereder plandokumentene for 2. gangs behandling og vedtak av Områderegulering for 

Ringerike vannverk, Kilemoen. I denne prosessen har høringsuttalelsene fra 1. gangs 

behandlingen en sentral plass i utarbeidelse av det endelige planforslaget. 

Av Mattilsynets uttalelse, datert 29.06.18, fremgår det at det uavhengig av spørsmålet om 

konsekvensutredning og søknadsplikt, anbefales at det ikke tas ut ytterligere masser innenfor 

hensynssonene til Ringerike vannverk, Kilemoen. Dette reiser spørsmålet om de foreslåtte 

reguleringsbestemmelsene er strenge nok, eller om de bør ytterligere skjerpes.  

 

Møtets innhold 

Møtet ble innledet ved at advokat Guttorm Jakobsen gjennomgikk Mattilsynets tidligere 

uttalelser i forbindelse med kunngjøringen av oppstart av reguleringsarbeidet. Derav fremgår 

bl.a. at Mattilsynet støtter seg til fagekspertenes undersøkelser og vurderinger når det gjelder 

hydrogeologiske forhold. Og videre at Mattilsynet mener at det ligger et grundig arbeid til 

grunn for de foreslåtte klausuleringsbestemmelsene.  

Grunneier på gnr. 52/1 har gitt utrykk for tidligere i prosessen med 

klausuleringsbestemmelsene, at det er ønskelig å lempe på restriksjonene i sone I. 

Asplan viak orienterer om at det er lagt opp til en innskjerping av tillatelsen fra 

klausuleringsplanen fra 1984. Det er tatt utgangspunkt i NGUs GiN veileder nr. 7. Uttak vil 

kun tillates på visse vilkår. Med hensyn til den forurensningsrisiko som er knyttet til 

eksisterende grusuttak på grensen mellom sone I og IIA, er det i klausuleringsplanen foreslått 
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forbud mot grusuttak i sone I. Det er også foretatt innskjerping på restriksjoner i sone IIA og 

IIB med hensyn til tillatt uttaksdybde, mens det i sone III ikke er lagt restriksjoner utover de 

krav som stilles til driftsplaner og lagring av kjemikalier/utstyr/drivstoff. I sone IIA er det 

forbud mot å ta ut grus under kote 155, som innebærer at det skal være minst 8 m ned til 

grunnvannsspeilet etter uttak. Disse 8 m gir en god og naturlig beskyttelse. Det trekkes frem 

eksempel fra Bø kommune der denne buffersonen er nede i 3 m over grunnvann.  

 

Ved å ha forbud mot uttak dypere enn 8 m over grunnvannsnivået vil man da ha god tid til å 

fjerne eventuell forurensning før det når grunnvannet. Man graver da bort all forurenset masse 

og erstatter det med rene finkornige masser. Videre skal det finnes lett tilgjengelige 

adsorberende stoffer for å suge opp drivstofflekkasjer. Grunnvannet er beregnet til å bruke 

minst 60 døgn fra sone IIA og til vannverkets brønner. Hvis man har mistanke om at 

forurensning likevel kan ha sivet ned til grunnvannet, vil man ha tilstrekkelig med tid til å 

stenge ned de mest utsatte brønnene og etablere nye avvergingsbrønner for å pumpe opp 

eventuelt forurenset grunnvann.   

 

I sone IIA bør grusuttak også kun tillates under forutsetning av overvåkning, overholdelse av 

maksimalt tillatt uttakshøyde og etter grunnundersøkelser for nærmere bestemmelse av 

løsmasser over grunnvannsnivå. I denne sonen skal det ikke lagres kjøretøy eller 

drivstoff/kjemikalier. Ved forbud mot håndtering og lagring av forurensende stoffer (drivstoff, 

olje etc.) og forbud mot å ha oppstillingsplasser for kjøretøy i sone II, er det kun lekkasje fra 

kjøretøy under drift av massetaket som gir særlig fare for forurensning.  

 

Asplan viak og Mattilsynet anbefaler å benytte drikkevannskilder som krever minst mulig 

vannbehandling. Asplan viak mener videre at hvis man legger opp til så strenge restriksjoner i 

hele tilsigsområdet for grunnvannsbrønner som Mattilsynet vurderer som aktuelt, kan det bli 

svært store erstatninger til grunneiere for begrensninger i næringsrettet virksomhet (jordbruk, 

skogbruk, grusuttak, turisme etc). Dette kan i neste omgang føre til at vannverkseiere ut fra 

økonomiske hensyn ser seg nødt til å benytte andre og dårligere råvannskilder som krever mer 

omfattende vannbehandling. Man risikerer dermed å få motsatt effekt av det som var 

intensjonen i utgangspunktet. 

 

Asplan viak har tidligere foreslått supplerende grunnundersøkelser med etablering av noen 

flere peilebrønner for å eventuelt å kunne utarbeide en mer presis avgrensing av sone I. Asplan 

viak mener slike undersøkelser særlig vil være aktuelt dersom det stilles krav om 

detaljregulering for videre grusuttak på eiendom 52/1.  

 

Mattilsynet viser til sin uttalelse og at denne baserer seg på endrede retningslinjer og regelverk 

og utfordrer Ringerike kommune til å se til det nye regelverket og retningslinjene som er av 

betydning for drikkevannsforvaltningen. Disse stiller store krav til vannverkseier og 

kommunens plikter. Mattilsynet fremhever at Ringerike vannverk er av betydelig størrelse og 

at det vil kunne få samfunnsmessig store konsekvenser ved forurensning.  

Asplan viak viser til at gjeldende GiN-veilederen ikke er i strid med den nye 

drikkevannsforskriften. (NGU har ikke kommer med ny veileder etter at de nye retningslinjene 

kom.) Den nye drikkevannsforskriften tar med at det skal gjennomføres en farekartlegging – 

det vises til at dette er gjennomført for Ringerike vannverk, Kilemoen. Asplan viak sier seg 

helt enige i at det er svært viktig at de riktige valgene tas for å beskytte drikkevannskilden og 

at det utføres tiltak på en god måte. De mener videre at Mattilsynet går litt langt i å trygge 

kilden – da svært mange forutsetninger er satt og at kilden i tilstrekkelig grad er beskyttet slik 

klausuleringsbestemmelsene er utformet. 
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Ringerike kommune tok videre opp hvordan det i plan sikres at det blir en god prosess dersom 

grunneier ønsker videre grusuttak på eiendom gnr. 52/1. Det vises til at det stilles krav i 

forslag til reguleringsbestemmelsene om detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning 

før videre uttak i område, som i planforslaget ligger inne, med formål Steinbrudd og 

Masseuttak (BSM).  

 

Det ble reist spørsmål i møtet om Mattilsynet ville fremkomme med en formell innsigelse 

dersom områdereguleringsplanen blir vedtatt med de klausuleringsbestemmelser som nå er 

foreslått fra kommunens side. 

 

Mattilsynet trakk frem viktigheten av å ta klimaendringene godt nok med i betraktning, og fant 

det vanskelig å svare konkret på om det ville kunne komme en innsigelse mot planen, dersom 

bestemmelsene ble stående uendret i forhold til dagens forslag, men påpekte igjen viktigheten 

av at kommunen hadde med seg det nye regelverket og retningslinjene til dette i den videre 

prosessen. 

 

Ringerike kommune vil ha en tett dialog med Mattilsynet i det videre arbeidet når prosjekt 

skal planlegges og iverksettes innenfor områdereguleringens avgrensning. 

 

Som følge av at Asplan Viak AS fastholder at de utarbeidede sonene og tilhørende 

bestemmelser til disse, fra et hydrogeologisk ståsted, vil kunne ivareta sikkerheten mot 

forurensning av Ringerike vannverk, Kilemoen ved videre grusuttak på en tilfredsstillende 

måte etter gjeldende regelverk, og Mattilsynets representant ikke er i besittelse av 

hydrogeologisk kompetanse, har kommunen besluttet at den vil fremme de utarbeidede 

klausuleringsbestemmelsene til 2. gangs behandling.  Dette for å unngå at det fastsettes 

strengere restriksjoner som ikke er faglig begrunnet og som derfor kan medføre en fare for at 

de senere kan bli tilsidesatt ved en evt. klage på disse. 

 

 

Med hilsen 

 

Mari Solheim Sandsund 

arealplanlegger 

mari.solheim.sandsund@ringerike.kommune.no 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Ringerike vannverk Kilemoen - Ringerike kommune -
områderegulering - foreløpig uttalelse - forespørsel om utsatt
høringsfrist

Vi viser til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - PlanID 354 - som er sendt til
offentlig ettersyn 30.01.2018. Høringsfristen er satt til 19.3.2018.

Ber om utvidet høringsfrist gjeldene kulturminnehensyn
Kulturminneregistreringer må gjennomføres for å oppfylle kulturminnelovens § 9,
undersøkelsesplikten. Undersøkelsesplikten må oppfylles før planen kan vedtas, og skal senest
foregå i høringsperioden. Dette må gjøres for å få på plass et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å
kunne gi en uttalelse til planen.

Vi viser til kulturminnelovens §9, 2. ledd som gir fylkeskommuen utvidet høringsfrist på inntil 4
mnd for å kunne avklare om og på hvilken måte et planforslag rører ved automatisk fredete
kulturminner. Dette vil ikke være tilstrekkelig i denne saken da man må ta høyde for at
værforholdene ikke tillater oppstart av registreringer før i mai.

Høringsfristen må av denne grunn utvides til 15.08.2018. Vi ber om en skriftlig tilbakemelding på
at utvidet frist er akseptert. Fylkeskommunen vil ha anledning til å søke Riksantikvaren om utsatt
høringsfrist dersom kommunen ikke aksepterer dette. Det er da opp til Riksantikvaren å avgjøre
om fylkeskommunen får utsatt høringsfrist eller ikke.

Krav om arkeologisk registrering
Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige
og større private tiltak. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark. Utgifter til slik
granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10.

Arealformålet i planen vil i all hovedsak være LNFområder. Et slik arealformål åpner for en rekke
tiltak som kan komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Dette gjelder spesielt

Ringerike kommune
Att. Mari Solheim Samsund
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  12.03.2018  Vår referanse:  2017/16926 - 3 Vår saksbehandler:
Deres dato:  30.01.2018  Deres referanse:  14/1016-22 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64
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automatisk fredete kulturminner i dyrka mark. I henhold til føringer gitt av Riksantikvaren heter
det således:

"Hovedregelen er at kulturminneloven § 9 skal oppfylles i forbindelse med utarbeiding av
reguleringsplan. Dette inkluderer i utgangspunktet alle typer arealformål. Når det gjelder
verneformål i reguleringsplaner, altså formål der bestemmelsene i praksis sikrer et
«graveforbud», vil det ikke være verken nødvendig eller hensiktsmessig med omfattende
registrering… For formålene grønnstruktur og landbruk er forholdet annerledes. Disse
formålene åpner for tilretteleggingstiltak og ulike former for drift som kan komme i
konflikt med kulturminner. Kulturminneloven §9 må i disse områdene oppfylles på en slik
måte at kulturminneforvaltningen kan uttale seg til planen."
(Riksantikvarens veileder for regional kulturminneforvaltning, 2010 s. 65f ).
http://www.riksantikvaren.no/filestore/Veileder22.8.10.pdf

De planlagte sikringssonene vil heller ikke sørge for et tilstrekkelig vern av eventuelle automatisk
fredete kulturminner i planområdet da de åpner for videre bruk av LNF-områdene. Det vil derfor
være nødvendig å få kartlagt eventuelle automatisk fredete kulturminner i planområdet og legge
disse under hensynssoner som sørger for et forsvarlig vern.

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til
455 arbeidstimer. Dette utgjør en kostnadsramme på kr 660642-. Se vedlagt budsjett med
spesifiserte kostnader.

Vi minner om at vi stiller som krav at det på registreringer med beløp på kr 50 000,- eller høyere,
skal betalast 50% a-konto før registreringen kan påbegynnes.

Utviklingsavdelingen ber om aksept sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til:
postmottak@bfk.no

Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/

Med vennlig hilsen

Håvard Hoftun Lars Hovland
fylkeskonservator agleder arkeologi rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.
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Vedlegg:
1 Budsjett arkeologisk registrering
2 Prosjektbeskrivelse arkeologisk registrering
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Ringerike vannverk Kilemoen - Ringerike kommune -
områderegulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til reguleringsplanarbeid for Ringerike vannverk på Kilemoen i Ringerike kommune.
Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 30.01.2018 – 10.03.2018.
Fylkeskommunen har fått utsatt føringsfrist for å avklare forholdet til automatisk fredete
kulturminner.

Funn av automatisk fredete kulturminner
Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune har nå gjennomført arkeologisk registrering av
det planlagte reguleringsområdet.

Vi viser til vedlagt rapport. Det ble funnet en automatisk fredet gravrøys under registreringa (Id
241192). Denne typen kulturminne er automatisk fredet jamfør kulturminnelovens § 4j. Alle
automatisk fredete kulturminner har i tillegg en sikringssone på minimum 5 meter utenfor synlig
ytterkant.

Vi ber om at gravrøysa og dens sikringssone blir båndlagt etter kulturminneloven, underlagt en
hensynssone H730 i plankartet.

Vi ber om at følgende bestemmelse brukses til hensynssonen:

«Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fredete kulturminne (Id 241192). Det må ikke forekomme noen form for
inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra
kulturminnemyndigheten».

Vi viser til vedlagte regneskap for registreringen. Faktura på kr 190916,- vil bli sendt fra
regneskapsseksjonen snarest til Ringerike kommune, Postboks 123, 3502 Hønefoss.

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  15.08.2018  Vår referanse:  2017/16926 - 7 Vår saksbehandler:
Deres dato:  30.01.2018  Deres referanse:  14/1016 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Vedlegg:
1 Rapport Ringerike vannverk
2 Regnskap Ringerike vannverk

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN



Vår dato: 19.03.2018 
Vår referanse: 2014/2013 
Arkivnr.: 421.4 
Deres referanse: 14/1016-22 
Saksbehandler: Brede Kihle 
Innvalgstelefon: 32266865

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

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering 
for Ringerike vannverk på Kilemoen 
 

Vi viser til brev av 30. januar 2018 med varsel om oppstart av arbeid med områderegulering 
for Ringerike vannverk på Kilemoen. 
 
Hensikten med planen er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk som er en 
vannkilde for ca. 24 000 mennesker i Hønefossområdet. For å hindre risiko for forurensning 
av drikkevannskilden er det nødvendig med visse restriksjoner på aktiviteter og arealbruk i 
området. Planen vil derfor inneholde hensynssoner med ulike bestemmelser om dette. 
 
Fylkesmannen er positiv til at kommunen har satt i gang et reguleringsplanarbeid for å sikre 
vannkilden. Det er tidligere varslet oppstart av planarbeid med det samme formålet. Vi legger 
derfor med vår uttalelse fra 2. april 2014 som vedlegg til dette brevet. 
 
I utgangspunktet viser vi til de merknadene vi hadde sist til dette planarbeidet. Siden den gang 
har vi likevel fått ny kunnskap som vi mener er relevant for planarbeidet. Vi viser til 
planarbeidet for masseuttaket for Kilemoen hvor det ble dokumentert en nasjonalt viktig 
naturtype i dette området med sandfuruskog. Det er viktig at det ikke åpnes opp for noen 
tiltak som reduserer verdien av denne naturtypen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen legger til grunn en bærekraftig arealpolitikk hvor 
arealdisponeringen i kommunen blir forvaltet på en måte som sikrer kommende generasjoner 
de samme mulighetene. Vi viser i den sammenheng også til nasjonale føringer om 
naturmangfold. I Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for 
naturmangfold, går det frem at regjeringen legger generasjonsperspektivet til grunn i 
forvaltningen av norsk natur og at dagens bruk av naturen skal være bærekraftig for blant 
annet å hindre at truete arter utryddes og naturtyper forsvinner. Videre går det frem av 
nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 
12. juni 2015, at kommunene skal identifisere viktige verdier av naturmangfold og landskap, 
friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivareta disse i kommunale planer. Tilgjengelig 
kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til. 
 
Vi anbefaler at arealene med naturtypen sandfuruskog blir regulert inn i planen med et 
arealformål som sikrer lokaliteten, for eksempel naturvernformål eller naturformål med 
tilhørende bestemmelser som blant annet sikrer at skogsområdet ikke blir hugd ned. Slik vi 
vurderer saken vil dette også samsvare med formålet med planarbeidet med å sikre vannkilden 
og området som et viktig friluftsområde. 
 



Side 2 av 2 

Når det gjelder eksisterende masseuttak på ca. 30 daa innenfor planområdet, vil en eventuell 
utvidelse av uttaket komme i konflikt med viktige natur- og friluftsinteresser, samtidig som 
det vil være en risiko knyttet til forurensning av drikkevannskilden. Vi anbefaler derfor at det 
ikke legges opp til noen utvidelse her. I Gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNF-
område, kommunen må derfor vurdere krav om konsekvensutredning. På grunn av sterke 
samfunnsinteresser knyttet til naturmangfold, friluftsliv og ikke minst drikkevann, mener vi 
en utvidelse av uttaket vil medføre krav til konsekvensutredning. Vi viser til plan- og 
bygningsloven § 4-2 og kapittel 3 i forskrift om konsekvensutredning for vurdering av om 
planer krever konsekvensutredning. 
   
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som 
har betydning for planarbeidet og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging. Vi viser til DSB sin nye veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging fra 2017 som nyttig hjelpemiddel. Vi ber om at ROS-analysen følger 
planforslaget ved offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Kopi til: 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region Sør 

Postboks 2124 3103 Tønsberg 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Mattilsynet Felles postmottak - postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
 
 
 
Vedlegg 
1 Uttalelse datert 2. april 2014 
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Statens tilsgn for planter, fisk, dgr og næringsmidler

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV OMRAOCRCCULERING
FOR RINGERIKE VANNVERK KILEMOEN

Viser til brev av 30. januar 2018 med varsel om oppstart av områderegulering for Ringerike
vannverk Kilemoen.

Hensikten med planen er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk, som er vannkilde tor 24
000 mennesker i Hønefossområdet.
For å hindre risiko for forurensning av drikkevannskilden er det nødvendig med visse restriksjoner
på aktiviteter og arealbruk i området. Planen inneholder derfor hensynssoner med ulike.
bestemmelser om dette.

Mattilsynet er sektormyndighet med ansvar for ivaretagelse av nasjonale, regionale og lokale må|,
regler og retningslinjer vedrørende forhold som kan berøre drikkevann og drikkevannskilder.

Vern av drikkevannskilder er en viktig og prioritert oppgave for Mattilsynet.

Mattilsynet skal bidra til å sikre levering av trygt drikkevann til hele befolkningen. Dette innebærer
blant annet at vi skal bidra til at drikkevannskilder ikke blir forurenset.

Vi anser det som svært viktig at en områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med
hensynssoner kommer på plass. Ringerike kommune skal bruke grunnvann fra Kilemoen som
hovedkilde i et langt perspektiv og det er viktig å sikre grunnvannsforekomsten.

Det er tidligere varslet oppstart av planarbeid med det samme formålet. Mattilsynet ga sin uttalelse
til dette i brev av 7. mai 2014. Ny uttalelse baserer seg på endrede retningslinjer og regelverk.

Reqelverk oq retninqslinier som er av betvdninq for drikkevannsforvaltninqen
I etterkant av forrige varsel om oppstart av planarbeid har Regjeringen 22. mai 2014 vedtatt
nasjonale mål for vann og fielse. De er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent
drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle. I tillegg skal det være en effektiv
beskyttelse av vannkilder som brukes til drikkevann. Denne gir klare føringer om prioritering av
d rikkevan nssikkerhet.
De nasjonale målene får betydning for både vannverkene og for offentlig forvaltning som skal følge
dem opp. De nasjonale målene stiller flere viktige krav til vannforsyninger. Et av disse er bedre

Mattilsgnet

Mattilsynet
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og
Valdres

Saksbehandler: Anita Klemensdott¡r
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet. no
(Husk mottakers navn)

wwì¡v.mattilsgnet.no

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01



beskyttelse av vannkilder hvor avsetting av hensynssoner og restriksjoner i nedbørsfeltet er
eksempler på tiltak.

1. januar 2017 kom en revidert drikkevannsforskrift (forskrift om vannforsyning og drikkevann) som
blant annet innebærer strengere krav til alle drikkevannsprodusenter. Revisjonen av forskriften er
et sentralt tiltak for à følge opp nasjonale mål for vann og helse.
Den er også utformet for å sette vannforsyningssystemene i best mulig stand til å møte nye
utford ri nger som kl imaend ri n ger, sikkerhetssituasjon m m.

Drikkevannsforskriften skal verne om drikkevannet og presiserer at det er forbudt å forurense
drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som kan
medføre fare for at drikkevannet blir forurenset, jf. forskriftens $ 4.

Vi viser også til Vannforskriften (forskrift om rammer for vannforvaltningen). Denne har en egen
presisering om vann som brurkes til drikkevann. Vannforekomster som er identifisert som
drikkevannskilder skal beskyttes mot forringelse av kvaliteten slik at omfanget av rensing vecl
produksjon av drikkevann reduseres.

I henhold til drikkevannsforskriftens $ 72 skalvannverkseier sikre at drikkevannet beskyttes mot
forurensning.
Vannverkseieren skal planlegge nØdvendige tiltak for à beskytte vanntilsigsområdet og
rävannskilden. Tiltakene skalvære basert på farekartleggingen i $ 6.

Va¡utverkseieren skal gjernontøre aktuelle beskylfe/sestiltak oE informere berørte kommuner ved
behov for tiltak som krever oppfølging etter $ 26.
Vannverkseieren skal informere allmennheten om forbudet mot forurensning, der dette er relevant.
Dette kan for eksempel gjØres med oppslag i vanntilsigsområdet.

Drikkevannsforskriftens $ 9 om leveringssikkerhet sier at vannverkseieren skal sikre at
vannforsymngssysfemet er utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for åt

kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid.
Vannverkseieren skal legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nØdvannn til drikke
og personlig hygiene uten bruk av det ordinære distribusjonsnettet.

I den nye forskriften vises det til den plikten kommunene har etter folkehelseloven og plan- og
bygningsloven til å ta drikkevannshensyn i planarbeidet, og til å vurdere behovet for restriksjoner i

vanntilsigsområdet eller råvannskilden

I henhold til forskriftens $ 26 skal kommunen i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta
rlrikkawannçhancttn når r'lan ttfarhaidar nraalrlaløn att kr¡rt'¡mttnanlanan nn ranttlarinnenlanar ccml,"'',,'"'ll'vg/^/¡u''vl'9u'llL

når den gir tillatelser etter relevant regelverk. Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til
interkommunalt plansamarbeid for å ivareta drikkevannshensynet der vannforsynrngssystemet
ligger i flere kommuner.
Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for ët beskytte
råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også I forbindelse med planarbeid etter plan- og
bygningsloven.
Kommunen skal pä bakgrunn av data fra Mattilsynet ha oversikt over samtlige
vannforsyningssystemer i kommunen for å ivareta sine forpliktelser etter folkehelseloven kapittel 2.

Kommunen skal ha oversikt over hvor innbyggerne i samsvar med $ 23 andre ledd kan finne
i nform a sjon om d ri kkeva n n skval iteten.
Kommunen skal uttale seg om forhold som angår miljørettet helsevern og arealdisponering til
planer for nye vannforsyningssystemer og ved sØknader om endringer som omtalt I S 78.
Kommunen ska/ I samsvar med sivilbeskyttelses/oven kapittel 5 og hensynet til samfunnssikkerhet
gitt i plan- og bygningsloven pàse at forsyningen av drikkevann vurderes og følges opp.

Vurdering:
I klausuleringsplanen for Ringerike vannverk Kilemoen fremgår det at den mest alvorlige
forurensningskilden i tilrenningsområdet til brønnene i Dødisgropa og Tjorputten er grusuttak
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Ringerike kommune har besluttet å benytte grunnvann fra Kilemoen som hovedvannkilde i lang tid
framover. Det finnes ikke noen opplagt drikkevannskilde som kan erstatte eksisterende hovedkilde
Planen inneholder endrede hensynssoner enn gjeldende klausuleringsplan. De nye
hensynssonene skal også sikre nye brønner ved Tjorputten. Disse skal fungere som
supplerende/reservevannskilde til Ringerike vannverk Kilemoen. Dette er svært viktig for
leveringssikkerheten. Det er per i dag ingen varig uavhengig reservevannforsyning.

I klausuleringsplanen vises det til NGUs GiN-veiledet nt.7, revidert utgave dater april 201 1, som
omhandler beskyttelse av grunnvann. I denne fremgår det at det i sone / ikke bør tillates grusuttak.
Uttak i sone llkan tillates, men eventuelt på visse vilkår.

Det fremgår også at den naturlige beskyttelsen til grunnvannsmagasinet på Kilemoen vurderes
som god, men at det sårbart med hensyn til eksisterende grusuttak innenfor sone I og sone llA.
Denne arealbruken bidrar til å redusere umettet sone og dermed nedsettes magasinets naturlige
renseevne. Det er en forurensningsrisiko knyttet til selve driften og uttaket (bruk/lagring av
l<¡øreíøy, drivstoff, kjemikalier etc. ).
Dagens aktivitet i grustaket i disse delene av magasinet medfører en stor forurensningsrisiko for
grunnvannet med hensyn til eksisterende og framtidig vannforsyning.

Med hensyn til den forurensningsrisiko som er knyttet til eksisterende grusuttak på grensen mellom
sone I og llA, er det i dette forslaget til ny klausuleringsplan foreslått forbud mot grusuttak i sone /.

Det er også foretatt innskjerping på restriksjoner i sone llA og //B med hensyn til tillatt uttaksdyp,
mens det i sone /// ikke er lagt restriksjoner utover de krav som stilles til driftsplaner og lagring av
kjemikalier/utstyr/drivstoff. I sone llAbør grusuttak kun tillates under forutsetning av overvåkning,
overholdelse av maksimalt tillatt uttakshøyde og etter grunnundersøkelser for nærmere
bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå.

Konklusion
Mattilsynet fremhever trygt drikkevann som avgjørende for folkehelse. En trygg og sikker levering
av drikkevann til befolkning og næringsliv er en betingelse for god folkehelse og for et
velfungerende samfunn. Samfunnsutvikling (befolkningsøkning, aktivitetsøkning) og klimaendring
vil medføre økende belastning på drikkevannskilder og nedbørsfelt. Dette vil etter vår mening
medføre stadig økende behov for beskyttelse iframtida, og dermed kreve en streng vurdering av
aktivitet nær drikkevannskildene. Leveringssikkerhet for drikkevann er også avgjørende for at vann
til sanitær- og beredskapsformål som toaletter, dusj, mulighet for tapping av brannvann etc., skal
fungere.

Vi har følgende merknader til planforslaget:

Vi mener at det er feil å gi tillatelse til grusuttak basert på forutsetninger.
En potensiell forurensning vil kunne ødelegge drikkevannskilden. De alvorlige konsekvensene
burde tilsi at man heller velger å fjerne risikofaktorene, enn à prøve å reduserer sannsynligheten
for at uheldige hendelser skjer.

Det kan ikke tillates at kilden settes under press.

Når utnyttelse av grunnvannsressursen skal vektes mot utnyttelse av grusressursen, er det etter
Mattilsynets syn ingen tvil om at hensynet til grunnvannskilden må veie tyngst i et
samfu n nsnytteperspektiv.

Mattilsynet anbefaler at det ikke tas ut ytterligere masser i hensynssonene til Ringerike vannverk
Kilemoen. Vi forventer at ytterligere masseuttak i planområdet vil medføre en krav til
konsekvensutredning.
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som mët ha signatur blir itillegg sendt i papirversjon.

Med hilsen

Anita Klemensdottir

Kopitil:
Fylkesmannen iBuskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN
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Avsender: Mattilsynet
Postboks 383
2381 Brumunddal

iltil]iltiltilililililllilililil
50617 -33-22

Ringerike kommune
Postboks 123
3502 HØN EFOSS

Uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen

Vedlagt f4lger dokument fra Mattilsynet.
Har du sp@rsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@mattilsynet.no eller ringe
22 40 00 00.
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RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

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

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

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

22.03.2018 

 

Vår ref.: 2014/1016 

  

Vedr. høring av forslag til områdereguleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen 

Det vises til deres brev av 30.1.2018 354 områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen 

– høring og offentlig ettersyn.  

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)  

 

Uttalelse 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har tilsyn-, råd- og veiledningsansvar i henhold til 

Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. Miljørettet helsevern 

omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske, 

kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.  

 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot 

faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet 

til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet 

etter annet lovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens § 4. 

 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har ikke hatt tid til å gå gjennom dokumentasjonen, 

men forutsetter at helsemessig forsvarlighet legges til grunn for utvikling av området. 

 

  

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

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

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

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

06.09.2018 

 

Vår ref.: 2014/1016 

  

Uttalelse til områdereguleringsplan nr. 354  Ringerike vannverk Kilemoen 

Det vises til Areal- og byplankontorets brev av 30.1.2018 og avtale med deres saksbehandler 

om utsatt høringsfrist.  

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Kommuneoverlegen har tilsyn-, råd- og veiledningsansvar i henhold til Folkehelseloven 

kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter, herunder Drikkevannsforskriften. 

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på 

helsen. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 

8.  

 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot 

faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet 

til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet 

etter annet lovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens § 4. 

 

Beskyttelse av vanntilsigsområdet for Ringerike vannverk er et viktig «føre var» tiltak for å 

sikre befolkningen betryggende drikkevann. Fastsettelse av planbestemmelser for 

vanntilsigsområdet er spesielt viktig for Ringerike vannverk som forsyner en stor andel av 

befolkningen og flere sårbare institusjoner med rent drikkevann. Det er nødvendig at det blir 

fastsatt restriksjoner for bruk av vanntilsigsområdet for å sikre trygg vannforsyning i 

fremtiden. Kommuneoverlegen støtter Mattilsynets uttalelse av 29.6.2018.   

 

 

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 



 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av områderegulering for
354 Ringerike vannverk Kilemoen ¡ R¡nger¡ke kommune

Direktoratetfor mineralforvaltning med Bergmesteren forSvalbard (DMF)visertil
ovennevnte sak, datert 30. januar 2018.

Om planen
Planen skal sikre vannkilden for Ringerike vannverk med en del arealrestriksjoner,
samtidigerdetforeslåttå regulere etområde, allerede omfattetavetgrustaki
området, til steinbrudd og masseuttak.

Uttalelse til planen

Planområdet dekkeren storandel av grusforekomsten Kilemoen. Forekomsten er av

Norges geologiske undersØkelse (NGU)vurdert til å ha nasjonal betydning som
byggeråstoffressurs. Forekomsten harstore volum med sorterte breelvavsetninger
som kan bru kes ti I mange formå I samfu n net har behov for. DMF e r kjent med at

massersom tas ut fra forekomsten blant an net ben¡tes som betongtilslag , ogutg!ør
vi kti ge ressu rserfor det se ntrale Østl andsom rådet.

NGU har iflere omganger kartlagt i detalj både utstrekning og volum for massene og
gru nnvannet på Kilemoen. Det e r etter DMFs kjennskap også foretatt utredninger i regi

av kommu nen knyttet tilvan nverket. DMF har forståelse for at kommunen ønsker å

leggeføringersomskalhindrerisikoforforurensningavdrikkevannet. DMFmenerdet
bør være mulig å legge føringer i en detaljregulering, som skjermergrunnvannet, men
at det åpnes forå gjøre vurderingerav muligheten forå drive masseuttak i det samme

området.Detteerbasertpåfagligevurderingersomergjortredefori Klasuleringsplan

for Ringerike vonnverk Kilemoen, utarbeidet avAsplan Viak.

Det ergitt driftskonsesjon forStøen grustak som går ut over området som nå er satt av

tilsteinbrudd og masseuttak inn i områdereguleringen. Vi er kjent med at

konsesjonssaken er påklaget og vil bli oversendt til Nærings- og Fiskeridepartementet
for klagebehandling. lf6lge oversendelsesbrevet til områdereguleringen fra
kommunen erdet kun ønskelig med et massetaktilsvarende eksisterende uttak. Så

fremt det nå ved områderegu leringsplanen ikke blir behov for planprogram og
konsekvensutredning, men at dette gjØres som en privat detaljregulering, kan

kommunen akseptere at området blirstående som det er i planen. Alternativt vil
område regu leres til LN F-område.

SVAIEARDKONIOR

TELEFON +47 79027292
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Uttak som skalgis driftskonsesjon etter mineralloven trengeren arealavklaringf ra

kommunen. Dersom arealet blirstående, slik det erforeslått ¡ planen, vil delerav
nåværende konsesjonsområde bliliggende utenforområdetavsatttilsteinbrudd og

masseuttak. Dersom hele områdetsettestil LNF, vil hele konsesjonsområdet mangle

arealavklaring. DMF me nerderfordet må følge en vu rdering av hva kommu nen

forventerav området avsatttil LNF derdetsamtidigergitt konsesjon. Forå skape

forutsigbarhet for involverte parter bør planen klargjøre hvilke muligheterfor
arealavkl ari ng som følger av de forskje I lige alte rnativene.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen
seksjonsl eder

Motta kere:

Ringerike kommune

Kopi til:
Fyl kesmannen i Buskerud

Lars Libach

rå dgiver

Dokumentet er elektronisk s¡gnert og horderfor ikke hândskrevne s¡gnoturer.

Sa ksbeha ndl er: Lars Ll bach

Postbol(s l23Sentrum

Postbola 1604
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Fra: Miljøvernforbundet Hønefoss [nmfhonefoss@hotmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Mari Solheim Sandsund [Mari.Solheim.Sandsund@ringerike.kommune.no]
Sendt: 19.03.2018 07:39:53
Emne: Innspill: Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen
Vedlegg: 18_00172-2 Svar på henvendelse av 8 210344_1_0.pdf; 8. mars Spm. til NGU.odt
Grunnvann er vår viktigste naturressurs og grusuttak i planområdet kan følgelig ikke
aksepteres!

NGU uttaler i vedlagte brev til oss:

I Sverige er det et politisk mål at uttak av naturgrus skal reduseres, av hensyn til
grunnvannet. SGU har fra sine eiere i det svenske Næringsdepartementet fått i oppdrag å
rapportere hvordan denne utviklingen går, som en del av miljømålet «Grundvatten av god
kvalitet». Det foreligger ingen tilsvarende bestilling fra norske myndigheter.

På denne bakgrunn oppfordrer vi Ringerike kommune, som er rik på naturgrus, om å
be Næringsdepartementet sørge for å ivareta den norske naturgrusen for å sikre "grunnvan
av god kvalitet" på linje med praksisen i Sverige.

Naturgrus er en uerstattelig naturressurs og viktig for nåværende og framtidig
vannforsyning. Betong- og asfaltbransjen må over til pukk. Fjell har vi mye av, mens grus er vi
i ferd med å gå tomme for i Norge, ref. NGU. Ringerike må vise samfunnsansvar og arbeide
aktivt for at våre verdifulle naturressurser blir brukt til beste for innbyggerne, også med
tanke på kommende generasjoner.

Miljøvennlig hilsen
Miljøvernforbundet Hønefoss



Jørgen Bergsund Kile gård 19.mars 2018
Marthe Kihle

Kile Gård (51/1)
Kilealleen 23
3516 Hønefoss

Ringerike kommune, areal – og byplankontoret

Angående 0605 _354 Områderegulering for Ringerike Vannverk Kilemoen

Som eier av Kile Gård (gbnr 51/1) har vi følgende merknader til planbeskrivelsen.

Etterlyser et møte med oss som berørte grunneiere og tiltakshaver, Ringerike
kommune / Asplan Viak .
Først og fremst f or å tilegne seg mer kunnskap om områdereguleringen,
klausuleringsplan en og dens betydning for eiendommen.
Oppfordrer derfor kommunen til å arrangere et møte der kun berørte grunneiere,
saksbehandlere og tiltakshaver er deltagere.

Hele vår eiendom på Kil emoen er kartlagt av NGU, og er registret som sand forekomst av
nasjonal kvalitet og interesse.

Ulemper ved å ha en mer omfattende klausuleringsplan på eiendommen.
Mener det er urimelig store områder som blir berørt, (2 A ,2 B ,3) og utelukker derfor ik ke
et fremtidig erstatningskrav . Kommunen ønsker til dels å innføre strengere
restriksjoner på arealbruken ift gje ldene klausuleringsbestemmelser.

Etterlyser avtale mellom grunneier og tiltakshaver (RK).
Ringerike kommune er vel ansvarlig for at det utarbeide s nye a vtaler med de berørte
grunneiere iht de nye innskjerpede restriksjoner, samt reg ulering av
klausuleringssonene. 2A og 2B
Det må kompenseres for de ulemper dette medfører for fremtidig utvikling av
eiendommen.

Se forslag til pla nkart (5) : Grusveien ned til sandtak på gårdsnr. 52/1 (Støa)
Veien eies av 52/1, 52/2 og Kile Gård (51/1). Halvparten av veien ligger på
eiendommen 51/1 ned til eksisterende grusuttak.
Veien vil benyttes til skogsdrift, fremtidig grusuttak og som generell adkomst til nordre
del av eiendommen.

Mvh
Jørgen Bergsund
Marthe K. Khile
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354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - - Høring og
offentlig ettersyn. Uttalelse fra Hans Anton Støen, gnr 52 bnr 1

Jeg viser til kommunens brev av 30.01.2018, til tidligere merknader, og til
telefon samtale med Mari Solheim Sandsund 22. 02. d.å.

1. Jeg opplever at o versendelsesbrevet av 30.01.2018 er vanskelig å tolke på
en del punkter . H vis jeg har forstått det riktig, foreslår kommunen å
regulere deler av min eiendom til masseuttak. Dette er positivt .
K ommunen foreslår imidlertid samtidi g å båndlegge i størrelsesorden to
millioner kubikkmeter grus på andre deler av eiendommen.

2. Det drives allerede et lovlig grustak på min eiendom, hvor Hæhre
Entreprenør AS har fått driftskonsesjon fra Direktoratet for
mineralforvaltning. Kommunens anmod ning om oppsettende virkning i
forbindelse med klage på konsesjonen, er avvist av d irektoratet .

3. Lovligheten av grustaksdriften er forankret og nærmere regulert i en
avtale fra 1985 mellom kommunen og meg. Avtalen inneholder detaljerte
klausuleringsbestemmelser for området og grustak s driften. Avtalen er
undertegnet av ordfører og godkjent av kommunestyret. Denne avtalen
innebærer rettigheter og plikter for begge parter:

Kommunen har fått grunneiers samtykke i å etablere et strengt
klausuleringsregime for beskyttelse av grunnvannet. Grunneier
har forpliktet seg til å etterleve klausuleringsbestemmelsene.
Kommunen har samtidig godtatt grunneiers rett til grusuttak.
Grunneier har innrettet seg etter de s trenge
klausuleringsbestemmelsene . K ommunen har på sin side
samtykket i at grunneier i henhold til avtalen har rett til å drive
grusuttak i klausuleringsområdet .

4. Kommunen har anledning til å overstyre denne avtalen gjennom
reguleringsplan i medhold av plan - og bygningsloven. I den grad slik
regulering innebærer en båndlegging av grusressurser, er dette å anse
som en ekspropriasjon av de grunneierrettigheter som fø lger av avtalen.
Når det gjelder økonomisk erstatning for slik båndlegging, viser jeg til
kommunens egen konsulent, Asplan Viak AS, som under henvisning til
vannressursloven har uttalt at "tiltakshaver (er) ansvarlig uten hensyn til
skyld for skade eller rettigheter fra et konsesjonsgitt vassdragstiltak.
........ Erstatninger i forhold til innskjerpinger på grusuttak beregnes som
volum". Jfr. rapport fra Asplan Viak AS , utgave 3 av 2016 - 03 - 11, side 36.

5. I oversendelsesbrevet er det uttalt at videre drift av grustaket utløser kra v
om detaljregulering. Etter min oppfatning foreligger det allerede en
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avtalefestet, streng detaljregulering gjennom de etablerte
klausuleringsbestemmelsene. D isse bestemmelsene er kartfeste de og
soneinndelt e og har konkrete og detaljerte bestemmelser for hver sone.
Klausuleringen har også vært på høring. I den grad kommunen ønsker
endringer i disse sonene/bestemmelsene på grunn av utvidelsen av
vannverket , må det være kommunens ansvar som tiltakshaver for n ytt
grunnvannsinntak å forestå gjennomføringen av slike endringer.

6. Det er uklart for meg hvem som eventuelt skulle kreve planprogram og
konsekvensutredninger for driften av et allerede etablert og regulert, lovlig
grustak med driftskonsesjon. Et slikt kr av ville aldri oppstått dersom
kommunen ikke hadde tatt initiativ til etablering av et reserv evann inntak.
Det er kommunen som er tiltakshaver. Dette innebærer etter min
oppfatning at det må være kommunens ansvar eventuelt å forestå en slik
prosess.

7. Dersom kommunen skulle ende opp med å regulere min eiendom til LN F -
formål, endrer ikke dette det etablerte avtaleforholdet mellom kommunen
og meg. Driften av grustaket ville fortsatt være avtalefestet og lovlig,
fram til kommunen eventuelt hadde vedtatt b estemmelser om forbud mot
grusuttak. I så fall vil kommunen båndlegge i størrelsesorden 2,5
millioner kubikkmeter grus, og kommunen må da ta høyde for at dette vil
utløse krav om erstatning fra grunneier og drifter av grustaket.

8. Jeg vil minne om at grust aket har vært i drift i 50 år uten at det finnes
spor etter forurensning i grunnen. Når det gjelder beskyttelse av
grunnvannet, har de strenge klausuleringsbestemmesene, kombinert med
ansvarsbevisste drivere, vist seg å være fullt ut tilfredsstillende for
vannverksdrift en . Jeg vil derfor understreke at eventuelle nye
restriksjonsbehov er foranlediget av den planlagte utvidelsen, og ikke av
situasjonen slik den er i dag .

Støa, 12.03 .2018,

Hans Anton Støen



 

 

 

 

Ringerike kommune    Inger Helene Oppen Gundhus 
Areal- og byplankontoret    Jongsstubben 9 
Postboks 123, sentrum    1337 Sandvika og  
3502 Hønefoss 
       Ellen Oppen  
       Vestveien 32 
       0284 Oslo 
 
       gnr/bnr 52/9 
 
       Oslo, 12. mars 2018 
 
 
 
Deres saksnr, 14/1016-22 
 
 
354 OMRÅDEREGULERING FOR RINGERIKE VANNVERK KILEMOEN 
MERKNADER TIL PLANARBEIDET  

 
Det vises til brev av 30.01.2018 med varsel om omregulering for Ringerike 
vannverk. Som eiere av Trehørningen, gnr. 52, bnr. 9 har vi følgende 
merknader: 
 
Det vises til ovennevnte sak, herunder saksbehandlingen med uttalelser i 
2014. 
Ut fra de saksdokumenter som følger saken nå, legges det til grunn at det 
ikke fører til ytterligere begrensning i utnyttelsen av gnr. 52, bnr. 9 i 
Ringerike. 
 
Situasjonen er således at eiendommen har utnyttelse som LNF-område, men 
kan, med omregulering, utnyttes til bolig og til lettere nærings-
/industrivirksomhet. 
På denne bakgrunn er det ikke nødvendig med ytterligere uttalelser nå 
knyttet til gnr. 52, bnr. 9. 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen 
 
 
 
 

  
 



Fra: mail [tgravdah@online.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 20.03.201 8 00:1 9:28
Emne: Høringssvar: Områderegulering for Ringerike Vannverk Kilemoen.
Vedlegg:

H ensikten med planen er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk. Et
vannverk som skal forsyne 24000 men nesker i Hønefossområdet rent og sikkert
drikkevann. U ndertegnede finner det høyst betenkelig at det i planområdet skal
kunne tillates steinbrudd og masseuttak.
I Asplan viaks hydrogeologiske konklu sjoner/formuleringer angående beskyttelse

20.11.2012). Soneinndelin gene 0, I , I I a og I I b og I I I er veiledende, men kan
vanskelig følges slavisk ifht klausulering/ikke klausulering på masseuttak.
Restriksjoner og innskjerpelse påuttak i sone I I a og I Ib bidrar heller ikke til å

u nder forutsetning av overvåking, overholdelse av makismalt tillatt uttakshøyde
og etter grunnundersøkelser for nærmere bestemmelse av løsmasser og

I tillegg henvises til at sårbarheten også må ses i sammenheng med belastningen
s om aktiviteter og arealbruken rundt medfører. I kke bare forurensningsfaren
alene, selv om den i seg selv representerer fare for uoversiktlige skader.

tynne skorpa/mantelen, som vi befinner oss på. Beregninger på vannets
oppholdstid i umettede og mettede soner, grader av mettethet, hastighet på
grunnvannsstrømmen inn mot brønnene kan derfor bare bli omtrentlige. I tillegg
til disse usikkerhetsmoentene, kommer hensynet til klimaend ringer,
uforutsigbarhet mht eksztremvær, store
postmottak@ringerike.kommune.no;nedbørsmengder, flom og vinder. N aturen er
mao blitt mer uforutsigbar enn tidligere. en er fullt klar over at slike sondringer er
det tatt høyde for i forundersøkelsene. M en hel ler ikke det gir garantier. I ngen
ting er likt, heller ikke mht inndeling av soner, hvor det også er glidene
overganger.
N år grusuttak i både sone I I a og sone I I b iflg ekspertuttalelser er beheftet med så
mye usikkerhet, burde også hele denne sonen omf ates av forbud om grusuttak i
likhet med
sone I og 0.
En deler fullt ut rådmannens bekymring forat uttak av grus og annen virksomhet i
grusuttaksområdet kan påvirke nåværende og framtidig vannkvalitet, både i
dagens brønner og reservebrønnene som nå er bl itt etablert. Vann viktigere enn



sand. (Notat dat. 10.03.2014. ) I saker som denne, som gjelder tilgang til
livsviktige goder, som vann er, skal det mye til før restriksjoner på tiltak som
iverksettes, oppleves som for strenge. Masseuttak i hele planområ det for
vannverket innebærer gambling med drikkevann og drikkevannsforsyning for
Ringerikes befolkning.

Ikke uten grunn at Sverige for mange år siden har nedlagt forbud om grusuttak
hvor virksomheten kan virke inn på vannforsyning. Som kjent er
naturgrus/sand viktig for både nåværende og framtidig vannforsyning.

Med hilsen

Mary Blikken Gravdahl.



Fra: Tom Jarle Myrvang [tom@myrvang.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 16.03.2018 19:40:43 

Emne: 0605-354 OmrådereguleringforRingerike vannverk Kilemoen/Støen grustak 

Vedlegg:  

Leser i deres Informasjon vedrørende Ringerike vannverk Kilemoen offentlig ettersyn av reguleringsplan, 3 februar 2018 i Ringerikes blad. 
I 4 avsnitt står følgende:   Deler av eksisterende grustak( Støen Grustak ) i området er foreslått regulert til steinbrudd og masseuttak. 
                                               Dersom dette etter offentlig ettersyn viser seg å medføre krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om  
                                               Konsekvensutredninger,reguleres området til NLF-formål. 
 
Har Ringerike kommune her planarbeidet og kostnadene, og ikke grunneier, på området som dekker steinbrudd og massetak ? 
Jeg mener at skal vi ha like konkuranse forhold i Ringerike kommune , må også grunneier/driver av grustaket (Støen Grustak ) selv dekke sine utgifter med 
planarbeide. 
Og at dette steinbruddet og massetaket ( Støen Grustak ) konsekvensutredes på lik linje med Svelviksand as på Kilemoen og John Myrvang as / Nordstone as 
på Hensmoen, samt ta kostnadene selv, og ikke belaste kommunen med dette. 
 
Det eksisterende grustaket ( Støen Grustak ) ligger dessuten like inntil Ringerikes drikkevannskilde og bør/må utredes nærmere med en 
konsekvensutredning. 
Samt og komme inn under de samme regler som Direktoratet for mineralforvaltning pålegger de som produserer og leverer tunge byggeråstoffer til bygg og 
anlegg. 
Husk at det er kun 2 dager siden Ringerike vannverk innviet den siste oppgraderingen av Kilemoen vannverk til en kostnad av 120 millioner kroner, og at vi 
her har Norges beste vann i følge Rådmannen i Ringerike kommune. 
 
 
Med Vennlig Hilsen 
 
Tom J.Myrvang 
Andreas Zeiersvei 1 
3510 Hønefoss 
tom@myrvang.no 



Fra: Tom Jarle Myrvang [tom@myrvang.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 15.04.2018 21:59:56 

Emne: 0605-354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen /Støen grustak 

Vedlegg:  

Leser i deres annonse vdr.Ringerike vannverk Kilemoen offentlig ettersyn av reguleringsplan, 3 februar 2018. 
At deler av eksisterende grustak(Støen grustak) i området er foreslått regulert til steinbrudd og masseuttak.Dersom dette etter offentlig ettersyn viser seg å 
medføre krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger,reguleres område til LNF-formål. 
Her er det kommunen som har planarbeidet og kostnader, og ikke grunneier på området som dekker steinbrudd og massetak? 
Jeg mener at skal vi ha like konkuranse forhold i Ringerike kommune,må også Støen grustaket konekvensutredes på lik linje med Svelviksand på Kilemoen og 
John Myrvang as/Nordsone as på Hensmoen,samt ta kostnadene på dette selv,og ikke belaste kommunen med dette. 
Støen grustaket ligger dessuten like inntil Ringerikes drikkevannkilde og bør utredes nærmere med en konsekvens utredning. 
Og komme inn under de samme regler som  Direktoratet for mineralforvaltning pålegger de som produserer og leverer tunge byggeråstoffer til bygg og 
anlegg.  
Husk at det er kun 2 dager siden Ringerike vannverk innviet den siste oppgraderingen av kilemoen vannverk til en kostnad av 120 millioner,og her har vi 
norges beste vann. 
 
Med Vennlig hilsen 
Tom J.Myrvang 
Andreas Zeiersvei 1 
3510 Hønefoss 
tom@myrvang.no 
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0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen – 

1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen sendes på høring og 

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører 

krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, reguleres området til LNF-formål.  

 

Sammendrag / bakgrunn 

Ringerike vannverk Kilemoen er drikkevannskilde for over 20 000 mennesker i Hønefoss og 

omegn. Nytt vannbehandlingsanlegg og utvida høydebasseng skal stå klart i desember 2017, 

og vil gi bedre drikkevannssikkerhet og en betydelig større kapasitet framover. Dette er en 

del av kommunens tilrettelegging for vekst i tråd med kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeida, og kommunen ønsker å 

hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Med bakgrunn i dette ble det 

våren 2014 varsla oppstart av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden. Planforslaget innebærer 

restriksjoner for aktiviteter og arealbruk i planområdet. Før 2. gangsbehandling av 

planforslaget må arkeologisk registrering av planområdet være gjennomført, og avgrensning 

mot områderegulering for Follummoen må være avklart.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet fattet 11.03.2014 sak 44/14 følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_354 områderegulering for Ringerike vannverk.  



2. Forholdet til grusuttaket på gnr/bnr 52/1 skal avklares i planprosessen. Driver av 

grusuttaket skal innkalles til et møte i høringsperioden, etter oppstart, angående 

reguleringsplanens forhold til grusuttaket.  

3. Kommunen sender forhåndsvarsel til grunneier om midlertidig forbud mot tiltak som 

omfatter drift av grusuttaket på gbnr 52/1.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området brukes til friluftsliv, noe skogbruk og landbruk samt aktivitet tilknytta dagens 

brønner. I planområdet inngår også et eksisterende grusuttak.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av Ringerike kommune. Planen 

utarbeides som en områderegulering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2. Dette er en 

kommunal plantype, og det er kommunen som legger rammene for arbeidet.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse med vedlegg  

 

Oversiktskart i vedlegg 1 viser planområdets beliggenhet. Planavgrensning framgår av 

plankartet, og omfatter nedslagsfeltet for drikkevannskilden.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. 

Det er også utarbeida en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen. 

Beredskapsplanen er todelt, og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analyse 

og beredskapsplanens operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21.  

 

Eksisterende brønnområde består av seks brønner i Dødisgropa (BVF1 på plankartet). Ved 

Tjorputten skal det etableres to brønner som skal fungere som supplerende vannkilde / 

reservevannkilde (BVF 2 og 3 på plankartet). Prøvepumping er utført og de nye brønnene vil 

tas i bruk rundt 2020. Hver brønntopp skal ha egen inngjerding på minimum 10 x 10 meter. 

Det er behov for vei til reservebrønnene. Utover dette legger ikke tiltaket beslag på areal.  

 

Rundt brønnene foreslås det hensynssoner i form av sikringssoner med tilhørende 

bestemmelser, som skal sikre at grunnvannet ikke blir forurensa. Sikringssonene er inndelt i 

fem soner: 0, I, IIA, IIB og III. Disse er vist på plankartet, men framgår tydeligere av 

temakart hensynssoner (vedlagt).   

 

Tiltak innenfor planområdet vil kunne utløse krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven 

og eventuelt annet lovverk. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket ikke er forbudt ut fra 

bestemmelsene til hensynssonene.  

 

Klausuleringsplan  

I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og 

grunneiere. Avtalen inneholder klausuleringssoner og bestemmelser som gir restriksjoner for 

området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører endret soneinndeling rundt brønnene, og 

det er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for området (Asplan Viak AS 2012, revidert 



2016, følger vedlagt). Planforslaget er basert på ny klausuleringsplan. Sikringssoner er 

beregna ut fra et maksimalt døgnuttak på 160 l/s.  

 

Reguleringsplaner, gjeldende 

Planområdet er i dag uregulert, men grenser til følgende reguleringsplaner, som alle legger til 

rette for masseuttak:  

- 226 Nedre Kilemoen  

- 308 Vestsiden pukkverk  

- 344 Kilemoen sanduttak  

 

Reguleringsplan under arbeid - Follummoen 

Planavgrensningen for Ringerike vannverk Kilemoen overlapper delvis med forslag til 

områderegulering for Follummoen (nr. 424), som nylig var på høring og offentlig ettersyn. 

Dette gjelder ca. 100 daa sørøst i planområdet. I områderegulering for Follummoen foreslås 

dette arealet regulert til industri-datasenter, LNFR og friluftsformål med hensynssoner. Det er 

satt krav om detaljregulering for området 

 

Follummoen berører følgende sikringssoner for Ringerike vannverk:  

 H110_Sone IIB Nedslagsfelt for drikkevann  

 H110_Sone III  Nedslagsfelt for drikkevann 

 

Dersom deler av sikringssonene for Ringerike vannverk Kilemoen skal inngå i 

områderegulering for Follummoen, må sikringssoner med tilhørende bestemmelser 

innarbeides i planen. Endelig avgrensning mellom disse planene er ikke avklart, og forslag til 

områderegulering for Ringerike vannverk inkluderer inntil videre hele nedslagsfeltet med 

tilhørende sikringssoner.  

 

Eiendomsforhold 

Forslaget til planavgrensning omfatter følgende eiendommer, som er i privat eie: 51/1, 51/2, 

52/1, 52/2, 52/3, 52/6 og 52/9. I tillegg inngår gnr/bnr 52/17 og 19 som er kommunens 

eiendom i Dødisgropa og ved Tjorputten.  

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 13.03.2014. Videre ble oppstart kunngjort i Ringerikes 

Blad og på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 14 uttalelser. Disse følger vedlagt, med 

unntak av uttalelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som er unntatt 

offentlighet. Uttalelsene fordeler seg slik: åtte fra ulike offentlige myndigheter, fire fra 

grunneiere i planområdet, en fra et politisk parti og en fra grunneier på motsatt side av 

Begna. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen kapittel 6. 

 

Konsekvensutredning 

Ved oppstart av planarbeidet vurderte kommunen at planen ikke utløser krav om 

planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Nærmere 

vurdering av dette er gitt i planbeskrivelsen kap. 2.3.  

 

Planbeskrivelse og klausuleringsplan fokuserer hovedsakelig på forhold som er av betydning 

for nødvendig sikring av vannkilden. Åpne grusmasser i planområdet gir kort vei ned til 

grunnvannet. Eksisterende vegetasjonsdekke er en viktig beskyttelse mot forurensning, og 



bør ikke fjernes. Ut fra dagens arealbruk er potensielle forurensningskilder i 

tilrenningsområdet gjennomgått. Aktuelle forurensningskilder er: grusuttak, infiltrasjon av 

forurensa elvevann, dyrka mark og beiting, skogbruk og friluftsliv. 

 

 Friluftsliv: Kilemoen er et mye brukt trenings- og friluftsområde og er klassifisert som 

et B-område i kommunens verdisetting av bynære friluftsområder. Planforslaget vil 

ikke endre muligheten for bruken av området til friluftsliv. I sone I er det foreslått 

forbud mot organisert leirslagning og stevner.  

 Naturtypelokalitet: Det er registrert en naturtypelokalitet i planområdet; Kalkskog 

(verdi A), sandfuruskog med rik soppflora. Denne naturtypen har begrenset 

utbredelse i Norge, og lokaliteten på Kilemoen er vurdert som nasjonalt verdifullt 

naturmangfold. Tiltak ifm. Ringerike vannverk vil ikke medføre at 

naturtypelokalitetens verdi blir redusert. Konsekvenser av ytterligere grusuttak i 

området må imidlertid kartlegges nærmere i en eventuell detaljregulering for dette.   

 Grusforekomst: Det er registrert en grusforekomst i planområdet som er en del av en 

nasjonalt viktig forekomst. Planforslaget fører imidlertid hverken til direkte eller 

indirekte nedbygging av forekomsten. I kommuneplanens arealdel er det avsatt en 

rekke områder til råstoffutvinning, og tilgangen på masser i kommunen anses å være 

god.  

 Kulturminner: Arkeologiske undersøkelser er ikke gjennomført. Kommunen har bedt 

fylkeskommunen vurdere omfang og undersøkelsesmetode nærmere. Begrunnelsen 

for dette er hensynet til eksisterende drikkevannskilde, og at planens formål er å 

hindre terrenginngrep i området. Kommunen er bekymret for risiko for forurensning 

av drikkevannskilden, og er skeptiske til omfattende undersøkelser med en 15 tonns 

gravemaskin i området. Sammenlignet med dagens situasjon, et uregulert område 

avsatt til LNF i kommuneplanen, vil ferdig regulert område ha strengere restriksjoner. 

Registrering blir bestilt høsten 2017. 

 

Grusuttak 

I planområdet inngår et eksisterende grusuttak, som ikke er avklart etter plan- og 

bygningsloven. Etter det kommunen kjenner til er det ikke tatt ut nye masser fra området de 

siste åra. Hæhre AS har søkt direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon etter 

mineralloven for Støen grusuttak. Kommunens uttalelse til søknaden 22.08.2017 følger 

vedlagt. Kommunen mener driftskonsesjon ikke bør innvilges, og at direktoratet vil ha et 

bedre grunnlag for å vurdere en søknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en 

detaljregulering for uttaket.  

 

Grusuttaket er den mest alvorlige forurensningskilden for drikkevannskilden. Uttak av masser 

bidrar til å redusere umettet sone, og dermed nedsette magasinets naturlige renseevne. Videre 

er det en forurensningsrisiko knytta til drift av uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, 

kjemikalier etc.). Med bakgrunn i dette inneholder planforslaget restriksjoner når det gjelder 

grusuttak, disse framgår av reguleringsbestemmelsene § 6 Hensynssoner.  

 

Kommunen gjennomførte i januar 2016 en innmåling av uttaksområdet, altså det areal som er 

berørt av tidligere uttak. Dette området er vist som Bestemmelsesområde #1 på plankartet. 

Uttaksområdet ligger delvis i sone I og delvis i sone IIA. I sone I er det foreslått forbud mot 

grusuttak, og i sone IIA forbud mot uttak under kote 155.  

 



Den delen av uttaket som ligger i sone IIA foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak med 

krav om detaljregulering før videre uttak (plankrav). Dette er ca. 30 daa, og vesentlig mindre 

enn det arealet det er søkt driftskonsesjon for (oppgitt til 130 daa i søknaden).  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i 

befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt kapasitet 

og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, er planområdet avsatt til landbruks- natur- og 

friluftsområde (LNF), og markert som "Nedslagsfelt for drikkevann".  

 

Kommuneplanens arealdel er under revidering, og var på høring i perioden mai – september 

2017. Her er planområdet foreslått avsatt til LNFR-formål, med hensynssone for 

grunnvannsforsyning (H120). Deler av området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette 

er den delen av området som per i dag er berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye 

klausuleringssoner og bestemmelser for Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I 

tillegg er to områder forslått avsatt til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. 

Disse områdene tilsvarer BVF1 og BVF3 (vannforsyningsanlegg) i forslag til 

områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen.  

 

Juridiske forhold  

Høring og offentlig ettersyn 

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

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

miljø- og arealforvaltning og formannskapet.  

 

Vannressursloven 

Tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 8, 44, 45 og 66. Vannressursloven § 

20 åpner for at reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter 

vannressursloven. Dette krever at reguleringsplanen beskriver vannuttaket og 

overvåkningsrutinene. Dette er beskrevet i planbeskrivelsen kap. 4.9. NVE vil ved høring og 

offentlig ettersyn av planforslaget vurdere om tiltaket er godt nok beskrevet slik at 

samordning lar seg gjøre.  

 

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. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen kap. 5.4.1. 

 

Økonomiske forhold 

Vannrensing og utvidet høydebasseng ved Ringerike vannverk på Kilemoen skal stå klart i 

desember 2017. Midler til dette er avsatt i budsjett for 2017. Kostnader knyttet til 



områdereguleringen inngår i dette. Etablering av supplerende vannkilde/reservevann er ikke 

omtalt i gjeldende handlingsprogram, og vil bli foreslått innarbeidet senere.   

 

Planen er en områderegulering, som er en kommunal plantype. Dette innebærer at kommunen 

ikke tar saksbehandlingsgebyr for planen.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser at planforslaget er godt bearbeida, og at utredningsplikten er oppfylt med 

unntak av at det mangler arkeologisk registrering av planområdet. Registrering må 

gjennomføres før 2. gangsbehandling.   

 

Dersom det etter høring og offentlig ettersyn viser seg at regulering til steinbrudd/masseuttak 

gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, anbefaler rådmannen at arealet reguleres til LNF-formål. Videre må 

en eventuell detaljregulering utrede konsekvensene av masseuttak, på samme måte som 

foreliggende planforslag legger opp til gjennom krav om detaljregulering. Dette bør omtales i 

høringsdokumentene slik at myndigheter og andre kan uttale seg om dette, uten at 

planforslaget sendes på ny høring og nytt offentlig ettersyn som følge av en eventuell endring.  

 

Kommunens overordna hensikt med planforslaget er å ivareta vannkilden og 

drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og 

terrenginngrep i planområdet. Disse begrensningene er i hovedsak allerede gjeldende gjennom 

eksisterende klausuleringsavtale for området.   

 

Reguleringsbestemmelser kan gis i nødvendig utstrekning jf. pbl. § 12-7. Bestemmelsene skal 

ha en hjemmel og et saklig begrunna behov. Rådmannen ønsker ikke at bestemmelsene skal 

være strengere enn nødvendig. I denne saken veier imidlertid drikkevannssikkerhet som et 

klart overordna samfunnsmessig hensyn tyngst. Behovet for restriksjoner er grundig utredet 

og vurdert, og planforslaget som foreligger inneholder nødvendige restriksjoner for å ivareta 

drikkevannet. Dette har i noen tilfeller måttet gå foran private hensyn.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart, planområdets beliggenhet 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

a. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen, datert 11.03.2016  

b. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, notat fra Asplan Viak, 

datert 07.09.2015 

c. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.05.2017 

d. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016 

e. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, Asplan Viak 

5. Uttalelser til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud 02.04.2014 

b. Buskerud fylkeskommune 08.05.2014 

c. Norges vassdrags- og energidirektorat 14.05.2014 



d. Mattilsynet 07.04.2014 

e. Direktoratet for mineralforvaltning 08.05.2014 

f. Statens vegvesen 09.05.2014 

g. Miljøretta helsevern Ringerike kommune 09.04.2014 

h. Hans Anton Støen mai 2014 

i. Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Hans Anton Støen 15.05.2014 

j. Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen 07.05.2014 

k. Marthe Kihle 

l. Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth, datert 09.05.2014  

m. Ringerike venstre 13.05.2014 

6. Kommunens uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Støen grusuttak, datert 

22.08.2017 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 22.09.2017 

 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Konstituert leder areal- og byplankontoret: Line Østvold 

Saksbehandler: Guro Li og Mari Solheim Sandsund  
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Arkivsaksnr.: 14/1016-19   Arkiv: L12  

 

 

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 1. 

gangsbehandling – tillegg til tidligere saksframlegg 

 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører krav 

om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 

reguleres området til LNF-formål. 

 

  

 

Sammendrag / bakgrunn 

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk 

Kilemoen, som forsyner over 20 000 mennesker i Hønefoss og omegn. I 1985 ble det inngått 

en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og grunneiere. Avtalen 

inneholder soner og bestemmelser som gir restriksjoner for området. Nye brønner og nye krav 

fra NGI medfører endret soneinndeling, og det er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for 

området. Kommunen ønsker å hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

 

Våren 2014 varslet kommunen oppstart av områderegulering for Ringerike vannverk 

Kilemoen. Høsten 2017 ble planforslaget lagt fram til politisk 1. gangsbehandling for 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (09.10.2017 sak 60/17) og formannskapet 

(24.10.2017 sak 132/17). Formannskapet vedtok å utsette saken, og dette er bakgrunnen for at 

rådmannen nå legger fram saken på nytt. Dette saksframlegget kommer i tillegg til tidligere 

saksframlegg, og belyser blant annet spørsmål som ble stilt i formannskapet ved forrige 

behandling. For nærmere beskrivelse av innholdet i planforslaget, se saksframlegg vedlegg 1.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget  



- 

I etterkant av formannskapets behandling 24.10.2017 er ledningstrase for kommunalteknisk 

anlegg lagt inn i plankartet. Traseen er vist som en hensynssone på plankartet, og følger delvis 

adkomstveg i området. Gjennomføring av tiltaket vil forsøkes løst gjennom minnelig avtale 

med grunneiere. Dersom dette ikke er mulig, vil reguleringsplanen kunne gi grunnlag for 

ekspropriasjon til gjennomføring av ledningstrase som vist på plankartet.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av (vedlegg 2-4):  

- Plankart, datert 11.01.2018 

- Reguleringsbestemmelser, datert 11.01.2018 

- Planbeskrivelse med vedlegg, datert 20.09.2017 

 

Eksisterende grusuttak i planområdet 

I planområdet inngår et eksisterende grusuttak (gnr/bnr 52/1). Grusuttaket er den mest 

alvorlige forurensningskilden for drikkevannskilden. Planforslaget inneholder derfor 

restriksjoner når det gjelder grusuttak, disse framgår av reguleringsbestemmelsene § 6.  

 

Kommunen gjennomførte i 2016 en innmåling av uttaksområdet, altså det areal som er berørt 

av tidligere uttak. Dette området er vist som Bestemmelsesområde #1 på plankartet. 

Uttaksområdet ligger delvis i sone I og delvis i sone IIA. I sone I er det foreslått forbud mot 

grusuttak, og i sone IIA forbud mot uttak under kote 155. Den delen av uttaket (ca 30 daa) 

som ligger i sone IIA foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak med krav om detaljregulering 

før videre uttak (plankrav).  

 

Grusuttaket er omfattet av minerallovens krav om driftskonsesjon, hvor direktoratet for 

mineralforvaltning er myndighet. Hæhre Entreprenør AS søkte om driftskonsesjon i 2014, og 

direktoratet sendte søknaden på høring i juni 2017. Kommunen uttalte seg til søknaden, og 

mente driftskonsesjon ikke burde innvilges på nåværende tidspunkt. Begrunnelsen for dette var 

hensynet til pågående planarbeid, samt bekymring for konflikten mellom drikkevannshensyn og 

grusuttak. Direktoratet fattet vedtak om tildeling av driftskonsesjon 16.10.2017 (vedlegg 6). 

Direktoratet gjør i vedtaksbrevet oppmerksom på at driftskonsesjonen ikke erstatter krav om 

tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annet lovverk. Kommunen og Mattilsynet 

har påklaget vedtak om driftskonsesjon (vedlegg 7 og 8). Mattilsynet bruker begrepet 

innsigelse i sitt brev. Rådmannen har muntlig avklart med Mattilsynet at det er klage etter 

forvaltningsloven som er ment.  

 

Kommunen har anmodet om at klagen gis oppsettende virkning (dvs. at vedtaket om konsesjon 

får utsatt iverksettelse inntil klagen er behandlet). Foreløpig har kommunen ikke mottatt 

tilbakemelding fra direktoratet på klagen, eller anmodning om oppsettende virkning.   

 

Rådmannen er kjent med at det videre vil være Isachsen Gruppen som vil være tiltakshaver for 

drift i grustaket. Endring av tiltakshaver har bakgrunn i diverse oppkjøp og fusjoner. 

Kommunen har i brev 24.11.2017 til direktoratet opplyst om ny tiltakshaver.  

 

Rådmannens vurdering 

Forslag til vedtak punkt 3 

Formannskapet har stilt spørsmål om bakgrunnen for rådmannens forslag til vedtak punkt 3, 

som lyder slik:  



- 

Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører 

krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, reguleres området til LNF-formål. 

 

Bakgrunnen for dette forslaget er forklart i saksframlegget datert 22.09.2017 (vedlegg 1):   

Dersom det etter høring og offentlig ettersyn viser seg at regulering til 

steinbrudd/masseuttak gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og 

konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, anbefaler rådmannen 

at arealet reguleres til LNF-formål. Videre må en eventuell detaljregulering utrede 

konsekvensene av masseuttak, på samme måte som foreliggende planforslag legger 

opp til gjennom krav om detaljregulering. Dette bør omtales i høringsdokumentene 

slik at myndigheter og andre kan uttale seg om dette, uten at planforslaget sendes på 

ny høring og nytt offentlig ettersyn som følge av en eventuell endring. 

 

Alle planforslag skal ha en planbeskrivelse som blant annet beskriver planens hovedinnhold og 

virkninger, jf. pbl. § 4-2. For noen planer er det i tillegg krav om planprogram og 

konsekvensutredninger etter forskrift om konsekvensutredninger. Dette medfører en mer 

omfattende planprosess: Ved oppstart av planarbeidet skal det utarbeides et forslag til 

planprogram, som sendes på høring og offentlig ettersyn. Videre skal planprogrammet 

fastsettes av planmyndigheten, og det må utarbeides en konsekvensutredning med 

utgangspunkt i planprogrammet og forskriften.  

 

Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskriften. Regulering av steinbrudd og masseuttak utløser derimot 

normalt et slikt krav.  I planforslaget er det foreslått å regulere ca 30 daa til steinbrudd og 

masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak, og som det iht. planforslaget 

kan være aktuelt å tillate uttak. Arealet samsvarer med areal foreslått avsatt til råstoffutvinning 

i kommuneplanens arealdel 2017-2030. Forslag til revidert arealdel ble behandlet i 

formannskapet 25.04.2017 sak 20/17, og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn.  

 

Ringerike vannverk Kilemoen reguleres i form av en områderegulering etter pbl. § 12-2. Dette 

er en kommunal plantype, hvor kommunen legger føringene og sørger for nødvendige 

utredninger i forbindelse med planarbeidet. Rådmannen anser at det er mest hensiktsmessig at 

plan- og utredningsarbeid som direkte utløses av private tiltak også bekostes og gjennomføres 

av den aktuelle tiltakshaver/forslagsstiller. Dette løses best gjennom en privat detaljregulering 

etter pbl. § 12-3. Dette handler også om likebehandling.  

 

Planbeskrivelsen for områdereguleringen fokuserer i hovedsak på forhold som er av betydning 

for sikring av vannkilden. I og med at områdereguleringen ikke utreder steinbrudd og 

masseuttak i detalj, har rådmannen foreslått at det stilles krav om detaljregulering for dette 

området. I en eventuell senere detaljregulering vil krav om konsekvensutredning etter 

forskriften kunne ivaretas. 

 

Rådmannen mener dette er en akseptabel løsning, men er usikker på om regionale myndigheter 

vil akseptere at utredningskrav knytta til masseuttak legges til en detaljregulering i denne 

saken. Rådmannen ønsket derfor å avvente høringsuttalelser om dette temaet. 

Dette er bakgrunnen for foreslått vedtakspunkt 3. Dersom området reguleres til LNF i 

områdereguleringen, kan det likevel tas initiativ til oppstart av en privat detaljregulering for 



- 

masseuttak i området. Sak om oppstart av et slikt planarbeid vil da legges fram til politisk 

behandling.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor, samt saksframlegg i vedlegg 1, anbefaler rådmannen at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Vedlegg 

1. Saksframlegg til 1. gangsbehandling, datert 22.09.2017 

2. Forslag til plankart, datert 11.01.2018  

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 11.01.2018  

4. Planbeskrivelse, datert 20.09.2017 

a. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen, datert 11.03.2016  

b. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, notat fra Asplan Viak, datert 

07.09.2015  

c. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.05.2017  

d. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016  

e. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, Asplan Viak  

5. Innspill fra Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1, datert 04.10.2017 

6. Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Støen grustak, datert 16.10.2017 

7. Ringerike kommunes klage på tildeling av driftskonsesjon, datert 07.11.2017 

8. Mattilsynets klage på tildeling av driftskonsesjon, datert 09.11.2017 

9. Brev fra Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1, til direktoratet for 

mineralforvaltning, datert 02.12.2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Guro Li 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-44   Arkiv: L13  

 

 

414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

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

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

behandling.» 

 

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

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

 

  

Sammendrag 

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

innvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk behandling. Avgjørelsen om hva som påvirker 

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

saksbehandles Kvartal 36. Rådmannen mener at videre planlegging av Kvartal 36 vil ha 

påvirkning på byplanen og legge føringer for den som vil kunne være uheldige i den videre 

utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens forslag til vedtak at Kvartal 36 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 36. Dette er: 

 høyde og volum på bygg 

 nedbygging av hele tomter uten uteopphold på bakken 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer på tak og balkong byggene kan virke privatiserende 

 Felles løsninger for lekeareal og utearealer i byen 

 Krav til uteoppholdsareal på egen tomt 

 Overflateparkering/ fellesløsninger for parkering 

 

Forhold omkring disse temaene vil kunne skape presedens hvis denne planen blir lagt på 

høring. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som forskjellsbehandling 

sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 



- 

Det er viktig å presisere at å avvente ikke er det samme som å stoppe planen jf. plan- og 

bygningsloven §12-8. Å stoppe en plan innebærer at plansaken blir avsluttet. Hvis man, etter 

stopp, ønsker utvikling i framtida må man starte hele planprosessen på nytt, med søknad, 

oppstartsmøte og varsel om oppstart. Å avvente innebærer at planen sendes til ny 1. 

gangsbehandling etter at områderegulering Hønefoss (plan 431) har vært til behandling. På den 

måten er det byplanen som setter premissene for utviklingen i Hønefoss. 

 

Hensikten med planen er å detaljregulere Kvartal 36 i den gamle sentrumsplanen slik at man 

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

planforslaget blir Storgata 20 revet og erstattet med et bygg i 6 etasjer, hvor det er boliger fra 

2. etasje og oppover. Parkering til leilighetene er løst i parkeringskjeller, i tillegg til at det 

åpnes for opptil 25 parkeringsplasser på bakkeplan.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å få en høyere utnyttelse i området og å legge til rette for 

boligformål i tillegg til forretning/kontor. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak relevant for saken 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet oppstarten 08.05.2017 i sak 29/17. 

Vedtakskpunktene er som følger:  

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata. 

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan anbefalte oppstart av planarbeidet i møte 

23.05.2017, sak 17/17.  

 

Formannskapet 2 vedtok 20.02.2017 i sak 7/18:  

 Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil 

merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er gjennomført 

(jf. pbl § 12-8). 

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

førende for alle planforslag innenfor planavgrensningen. 

 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18:  

 planer som er igangsatt, som ikke vil ha innvirkning på byplanen, skal fremmes til 

politisk behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er bebygd   

 

 

Konkret beskrivelse av dagens bruk og hva som befinner seg på arealene.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Mjøsplan AS.   



- 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse. 

 

Plantype 

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

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-35-36 (Kvartal 35-36) fra 

29.09.1983, 313-02 (Byporten) fra 04.05.2015 og 64-02 (Hønefoss Sentrum fra 20.12.1976. 

Planområdet er i disse reguleringsplanene regulert til forretninger, kontorer, veg, G/S-

veg/fortau, gågate/sykkelbane og veger. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,60 og bebyggelsen skal 

ikke overstige 2 etasjer.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

318/514 – Storgaten 20 A og B AS 

318/137 – Stjernegruppen Ringerike AS 

318/138 – Lafton Eiendom AS 

3000/1 – Ringerike kommune 

 

Uttalelser til planoppstart 

Det ble varslet oppstart i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 15.06.2017 og kunngjort det i Ringerikes Blad, samt på kommunens 

nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under.  

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune14.08.2017 

Buskerud fylkeskommune gjør oppmerksom på at hjørnegården i Bloms gate 9 (318/118) og 

Storgata 20 (317/514) er vurdert til å ha høy verneverdi. BF anbefaler at den verneverdige 

bebyggelsen bevares og at nye tiltak tar hensyn til eksisterende verneverdig bebyggelse. 

Anbefaler at det stilles krav til plassering, volum og utforming av ny bebyggelse for å sikre 

god tilpasning til omgivelsen og at det bør utarbeides gode illustrasjoner som viser hvordan 

den verneverdige bebyggelsen kan inkorporeres i prosjektet.  

1. Forslagstillers kommentar: Det videre planarbeidet må vise hvordan noe av den 

verneverdige bebyggelsen kan bevares. Foreløpig er Storgata 20 tenkt revet. Her må 

verdien av bygget og verdien av en eventuell rivning og utbygging veies opp mot hverandre. 

Det er en del bygg i Hønefoss sentrum som er vurdert til å ha høy verneverdi. Om det skal 

fortettes og bygges flere boliger i sentrum er det kanskje nødvendig å vurdere om alle 

byggene bør ivaretas. Dette må vurderes i det videre planarbeidet.  

 Rådmannens kommentar: Forslagstiller skriver i planbeskrivelsen at det er lite 

karakterpreg igjen av Storgata 20 etter endringer på huset. Området midt i sentrum er 

det av stor verdi å fortette. I forbindelse med plan 431 områderegulering Hønefoss blir 

det gjennomført en reregistrering av alle hus i Hønefoss. I tillegg utarbeides det en 

kulturhistorisk stedsanalyse. Disse vil være viktige som grunnlag for 

områdereguleringen, men også for denne planen. Disse har ikke vært klare i tide til 

denne behandlingen. På grunn av dette er ikke rådmannen udelt positiv til rivning av 

Storgata 20.  



- 

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 15.09.2017 

Standard uttalelse fra FMB i slike saker. Spesielle relevante uttalelser er:  

- Støyhensyn skal ivaretas ihht. T-1442. Det kan aksepteres avvik fra anbefalte 

støygrenser dersom boligene sikres en stille side.  

- Luftkvalitet skal legges til grunn i planleggingen. Helst skal det ikke tilrettelegges 

for boliger i områder med dårlig luftkvalitet, samtidig er det ønskelig at det 

fortettes i sentrumsområder slik at bilbruk kan reduseres og luftkvaliteten bli 

bedre.  

- Hensyn til barn og unge. Det skal være tilstrekkelig med lekeareal for barn i alle 

aldre. Lekeareal på tak godkjennes ikke som eneste løsning, kun som supplement 

til lekeareal på bakkenivå.  

- Tilknytning til fjernvarmenettet da planområdet ligger innenfor 

konsesjonsområdet.  

- Vurdere om vannbåren varme kan være hensiktsmessig. 

 Forslagstillers kommentar: Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med 

planarbeidet. Merknaden [luftkvalitet] er tatt til følge i planarbeidet. Merknaden 

[hensyn til barn og unge] er tatt til følge i planarbeidet. Det er undersøkte hvilke tilbud 

det er til barn og unge i nærheten i dag. Lekeareal er i planforslaget lagt på tak. 

Merknaden [tilknytning fjernvarmenett] er tatt til følge i planarbeidet 

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

reviderte planforslaget. Det er tilrettelagt for sandlekeplass på tak. Plan 431 

områderegulering Hønefoss vil se på mulige fellesløsninger for lekeplass i sentrum, 

spesielt for større barn. Dette vil i så fall komme fram i planforslaget når det legges fra 

til politisk behandling i januar 2019.  

 

Uttalelse fra Statens vegvesen 26.09.2017 

Statensvegvesen er positiv til at det legges til rette for fortetting i sentrum. De mener at en 

virkning av økt trafikk som en fortetting vanligvis medfører må dokumenteres nærmere med 

en trafikkanalyse. Videre kommenterer SVV at byggegrensen må vurderes på nytt. Både med 

tanke på støy og «Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i 

Buskerud» der byggegrenser på riksvegnettet økes til 100 m. SVV minner også om 

tilrettelegging for tilgjengelighet til kollektive transportmidler, sykkel og gående. 

 Forslagstillers kommentar: En trafikkanalyse er utarbeidet og er en del av 

plandokumentene. Byggegrensen mot veg vil beholdes slik den er i dag, da dette er et 

kvartal med eksisterende bebyggelse, og det vil være hensiktsmessig å legge nye bygg 

på linje med de eksisterende slik at kvartalsstrukturen videreføres. Tilrettelegging for 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler, for sykkel og gående er ivaretatt i 

planarbeidet. Det er lagt til bestemmelse om sykkelparkering innenfor området og 

tilgjengeligheten ellers er beskrevet i trafikkanalysen. 

 Rådmannens kommentar: Byggegrenser blir også drøftet i byplanen. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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



- 

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

sentrumsformål. 

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

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

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

byutvikling nært gang – sykkel- og kollektivløsning. 

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

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

rådmannens vurdering. 

 

Juridiske forhold  

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

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

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. Planen er en privat detaljregulering. Dette 

innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende 

betalingsreglement. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielle avklaringer som denne planen trenger bør tas i byplanen. Deretter kan 

planleggingen av dette sentrale kvartalet fortsette.  

 

Rådmannens vurdering 

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

mener at videre planlegging av kvartal 36 vil ha påvirkning på byplanen og legge føringer for 

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

til vedtak at Kvartal 36 skal vente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 36. Dette er: 

 høyde og volum på bygg,  

 nedbygging av hele tomter uten uteopphold på bakken 

 sol/skygge i sentrum, 

 felles uteoppholdsarealer på tak og balkong byggene kan virke privatiserende 

 Felles løsninger for lekeareal og utearealer i byen 

 Krav til uteoppholdsareal på egen tomt. 

 Overflateparkering/ fellesløsninger for parkering 

 

Forhold omkring disse temaene vil kunne skape presedens hvis denne planen blir lagt på 

høring. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som forskjellsbehandling 

sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 

Alternativt vedtak  

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 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 mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres 

før 2. gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan. 

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser. 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med 

områderegulering Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til. 

 

 

Byggeplanene 

Blokkbebyggelse passer bra inn i sentrum og det er med på å bygge oppunder målet om 

fortetting. Eksisterende bygg er to etasjer pluss loft. Det nye bygget er tenkt i seks etasjer med 

den øverste inntrukket. Det er flere andre bygg på seks etasjer i området, slik at det høyt bygg 

vil ikke stikke seg ut. Det er en utfordring med boligbebyggelsen i nord, som ved å få en 6 

etasjers blokk tett innpå vil miste alt av dirkete sollys i de nederste etasjene. Den eksisterende 

boligblokken i bakkant er fire etasjer høy Byporten har to inntrukkede etasjer. Det må tas 

stilling til hvor stor del av byen som skal ha dette. Rådmannen mener dette bør tas i 

områderegulering Hønefoss (plan 431). 

 

Det er lagt opp til mulighet for opptil 25 parkeringsplasser på bakkeplan. Dette er etter 

rådmanns mening for mange og bør både nedjusteres før 2. gangsbehandling og illustreres 

hvordan det kan gjennomføres.  

 

Rådmannen er i tvil om det er rett å rive Storgata 20. Fortetting av sentrum vil kreve at noe 

eksisterende blir revet og erstattet av nye bygg. Dette bør det gjøres en helhetlig vurdering av i 

områderegulering Hønefoss.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Lekeplasser 

Det er planlagt en sandlekeplass for boligområdet på taket av bygget. Plan 431 

områderegulering Hønefoss vil se på mulige fellesløsninger for lekeplass i sentrum, spesielt for 

større barn. Dette vil i så fall komme fram i planforslaget når det legges fra til politisk 

behandling i januar 2018.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

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

sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 



- 

fortetting og transformasjon i Hønefoss. Allikevel er det mange temaer som ikke er avklart, 

men som må avklares i den nye byplanen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget avventer føringer 

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

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

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført, mars/april 2019. 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 414 Detalj regulering for

KVARTAL 3 6

Utarbeidet av Mjøsplan AS
Sist revidert 30 .0 8 .18

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltn ing DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 .gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i f ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den regu leringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg,
Forretning/kontor/tjenesteyting (1813) B KB

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Kjøreveg (2011 ) S K V
Fortau (2012) SF

3 . Juridiske punkt og linjer
Regulerte tomtegrenser
Regulert fotgjengerfelt
Bebyggelse som forutsettes fjernet
Avkjørsel – både inn og utkjøring
RpBåndleggingGrense
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FORMÅLSBESTEMMELSER
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL

§ 1 . Fellesbestemmelser

§ 1 .1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)

1. Minst halvparten a v rom for støyfølsom bruk skal ha grenseverdier for støy iht. T -
1442 /2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging .

2. Prosjekterte støytiltak i henhold til støyrapport , samt dokumentasjon som viser at
grenseverdiene er ivaretatt, skal vedlegges søknad. Før det gis midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest skal støytiltak være utført.

§ 1 .2 Tilgjengelighet for alle /universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)

U niversell utforming skal legges til grunn ved utforming av fellesarealer i bygningen, samt
gangadkomster til hovedinnganger. Det skal opparbeides minimum 2 parkeringsplasser
dimensjonert for bevegelseshemme de i henhold til gjeldende teknisk forskrift. Fortau skal ha
et tverrfall på maksimalt 2% og skal opparbeides med terskelfrie overganger.

§ 1 .3 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme
automatisk fr edete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

§ 1 .4 Radon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i
s amtlige nye boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført
radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.

§ 1 .5 Oppvarming
Nye b ygg innenfor planområdet skal tilrettelegge for tilknytning til fjernvarme .

§ 1 .6 O vervann
Håndtering av overvann skal løses på egen grunn. Ved søknad om igangsetting skal plan for
overvannshåndtering foreligge.

§ 1.7 Renovasjon
Plassering og utforming av renovasjonsløsning skal fremkomme ved søknad om tiltak . Det
skal etable res nedgravd løsning der dette er mulig . Løsning for renovasjon skal godkjennes av
lokalt renovasjonsselskap ( HRA ) .

§ 1.8 Vegetasjon
Ved søknad om tiltak skal de t utarbeides en utomhusplan , denne skal vise eksisterende og ny
vegetasjon innenfor planområd et. Trær som står utenfor BKB skal bevares.
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§ 2 . Bebyggelse og anlegg

§ 2 .1 Bebyggelse og anlegg – Bolig/forretning/kontor, BKB.

1. Arealbruk (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Område B KB er regulert til bolig/forretning/kontor.

Innfor formålet er det tilla t etablert kafeer , restauranter ol. I forbindelse med forretninger i
første etasje kan det etableres uteområder med uteservering. Det skal ikke etablere s
forretningsvirksomhet so m er spesielt trafikkskapende.

Innenfor BKB er det ikke tillatt med boliger i byggets 1. etasje .

2 . Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Maks t illat t utnytting er %BYA = 100% .
Maks tillatt BRA = 5000 m2

3. Byggehøyde (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

For BKB er m aksimalt tillatte gesims høyde opp til k ote + 97 og maksimalt 6 etasjer. Heissjakt
tillates bygd opp til kote +100 . Byggehøyder skal følge byggegrenser der dette er vist i
plankartet.

4. Byggets utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Nye b ygninger innenfor BKB skal utformes slik at bygninger framstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk.

Bebyggelsen skal ha fasadeuttrykk i harmoni med omkringliggende bygg i sentrumsområdet i
Hønefoss.

5 . Parkering og adkomst (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7)

Overflateparkering inngår i BYA. Parkeringsdekningen skal være etter kommunal v edtekt.

Det skal maksimalt opparbeides én (1) parkeringsplass per boenhet. Parkering til boligene skal
være i parkeringskjeller. Gjesteparkering og parkering tilhørende forretningsareal tillates på
bakkeplan , maksimalt 25 parkeringsplasser innenfor BKB .

Antall sykkelparkering skal være iht. kommunens parkeringsforskrift, to (2) plasser per
boenhet. Sykkelparkering skal være i egen sykkel bod som kan være i kjelleretasjen.

Eksisterende adkomster til bakenforliggende bebyggelse skal opprettholdes.
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6 . Lekeareal/uteoppholdsareal (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Ved ny boligbebyggelse innenfor BKB skal det etableres leke - og uteoppholdsareal. Leke - og
uteoppholdsarealet skal etableres på tak.
L ekearealet skal minimum inneholde sand kasse, vippedyr og sittegru ppe.

Det skal etableres 20 m2 MUA per boenhet. 30 - 50 % kan løses på private balkonger.

§ 3 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale
standard .

§ 3 .1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Fortau , SF

Fortau skal være opphøyd eller med sterk kontrast mot kjøreveg og med universell utforming
mot fotgjengeroverganger.

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL

§ 4 . Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokum entert tilfredsstillende
forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

Før det gis brukstillatelse i området skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres for boliger
iht. T - 1442 /2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging.

O ffentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau og fotgjengerfelt skal være
ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for boligene.

Før det gis brukstillatelse skal støytiltak i henhold til støyrapport for ny bebyggelse være
utført.
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1. Sammend rag

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,
jf. pbl § 4 - 2, første ledd.

Denne planen har bakgrunn i et ønske om å kunne fortette et kvartal i Hønefoss sentrum . I
dagens situasjon er kvartalet brukt til bol ig, forretning og kontor . Området er i
kommuneplanens arealdel satt av til sentrumsformål, og er regulert i reguleringsplan nr. 64
Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 til kombinert formål forretninger/ kontor, der bestemmelsene
også åpner for boliger.

I dette pla nforslaget er det lagt opp til kombinert formål bolig/forretning/kontor. Det er tenkt
bygg i 6 etasjer med forretning/kontor i første etasje og bolig i de øvrige etasjene. Da
planområdet er forholdsvis lite og ligger sentralt var plass til leke - og uteopph oldsareal en
utfordring. I planforslaget er det åpnet opp for at dette kan løses på takflater. I skissene på
mulig utforming av bygg er det lagt leke - og uteoppholdsareal på tak i 2. og 6. etasje som vil
være felles for feltet.

Andre viktige tema i regul eringsplanprosessen har vært trafikale forhold og trafikkstøy, og
kulturminner og kulturmiljø . Trafikk og trafikkstøy ble analysert nærmere i henholdsvis
trafikkanalyse og støyrapport. De trafikale utfordringene er størst i Storgata, i planforslaget er
hov edatkomsten lagt ut til Sundgata hvor det er betydelig mindre trafikk. Støyrapporten viser
at det må gjøres støytiltak på byggene for at det skal gi tilfredsstillende støyverdier. Leke - og
uteoppholdsarealene er plassert slik at disse vil kunne få tilfreds stillende støyverdier.
Trafikkanalysen og støyrapporten ligger også vedlagt. Det er et bygg innenfor planområdet
som har en høy verneverdi. Dette bygge t forutsettes fjernet, noe som vil være en konsekvens
av fortettingen.
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2. Bakgrunn

2.1 H ensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å få en høyere utnyttelse i området og å legge til rette for
bolig formål i tillegg til for retning /kontor som er dagens regulerte arealformål .

Planen skal vurdere og belyse konsekvenser i tema som støy, tr afikkforhold,
estetikk, universel l utforming, sol/skygge - forhold og parkeringsløsninger .

2.2 Forslagstiller , plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller: Lafton Eiendom AS

Plankonsulent : Mjøsplan AS har overtatt som plankonsulent etter Sivilingeniør Bjørn Leifsen
som tok seg av oppstartsfasen av prosjektet.
Mjøsplan AS, Kastbakkvegen 11, postboks 6, 2391 Moelv, tlf: 62365298 , v/Ida Marie
Weigård.

Grunneier e:
Planområdet omfatter eiendommene:
gnr/bnr
318/514 – Storgaten 20 A og B AS
318/137 – Stjernegru ppen Ringerike AS
318/138 – Lafton Eiendom AS
3000/1 – Ringerike kommune

2. 3 Tidligere vedtak i saken
Anbefaling om oppstart av planarbeidet ble vedtatt i Formannskapet 23.05.17 , sak 17/17.

2. 4 Utbyggingsavtaler
Det foreligger foreløpig ingen utbyggin gsavtaler.

2. 5 Krav om konsekvensutredning ?
Planen er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning (ref. oppstartsmøte).

3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart
Oppstart av planarbeidet ble v arslet 15. juni 2017, med merk nadsfrist 18.09.17 . Varslet
område var hele kvartal 36, som nå er begrenset til en mindre del av kvartalet. Merknader
kom fra Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen .
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4. P lanstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

Fylkeskommunale planer:
«Regional planstrategi i Buskerud 2013 - 201 6». I kap. 5 beskrives en areal - og
transportstrategi hvor hensikten er at kommunene knytter trafikknutepunkter opp til aktuelle
boligområder, og gjør overgang fra privatbil til kollektivt rafikk mest mulig tilgjengelig. Dette
planforslaget vurderes å ikke være i konflikt med regionale planer.

Kommuneplanens samfunnsdel :
Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for
utviklingen i Ringerike kommune. Fortet ting er et virkemiddel mot målet om redusert
transportbehov og mindre klimagassutslipp. Planarbeidet skal også gjøre rede for om det er
aktuelt å koble seg på fjernvarmeanlegget . Planen vurderes å ikke være i konflikt med
kommuneplanens samfunnsdel.

Komm uneplanen s arealdel, evt. kommunedelplan:
Planområdet er avsatt til sent rums formål i kommuneplanen.

4.2 Gjeldende reguleringsplan
I dag er området regulert i regulerin g splan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 . Planområdet er
i regulert til kombinert for mål forretning/kontor der det åpnes for boliger i bestemmelsene.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i kvartalet på hjørnet mellom Sundgata og Storgata, i Hønefoss sentrum.
Totalt areal på planområdet er ca . 2,19 daa.

5.2 Eksisterende bygg og arealbruk
Det er flere forskjellige bygg i kvartalet i dag. Kvartalet består av mur - og tregårdsbebyggelse
i 2 til 4 etasjer av nyere og eldre dato . Bebyggelsen består av ulike funksjoner som
forretninger (blant ann et bilverksted, trafikkskole og frisør), serveringssteder (som
restauranten i første etasje på figur 2) og boliger. Kvartalet ellers består av parkering og
asfalterte områder. Selve planområdet begrenser seg til trehusbebyggelsen (figur 3 og 4). Det
finnes ikke noe grøntareal eller uteoppholdsareal innenfor planområdet.
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Figur 2 : Det n ordvestre hjørnet av Kvartal 36 (hentet fra maps.google.com) .

Figur 3 : Hjørnet av Storgata og Sundgata (hentet fra maps.google.com) .
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Figur 4 : Sørøstre hjørnet av planområdet, sett fra Sundga ta (hentet fra maps.google.com) .

5.3 Landskap og klima

Planområdet s landskap er relativt flatt . Området er bebygd fra før og området ellers er
asfaltert og består av parkering osv .

Da Hønefoss ligger relativt lavt i landet, og ikke i kystnæ re strøk er lokalklimaet typisk
innlandsklima og er heller ikke spesielt vindutsatt.

« I Buskerud er det store kontraster i klima fra områdene nær Oslofjorden og til indre og
høyereliggende strøk. I lavtliggende områder nær Oslofjorden er årsmiddeltemperaturen ca.
6 °C, mens den i nordvestlige høyfjellsområder er lavere enn - 4 °C. Indre dalstrøk har lave
vintertemperaturer; ved Nesbyen er det målt - 38 °C. Sommerstid kan det bli over 30 °C både
ved kysten og i indre dalstrøk. Således er den høyeste temperaturen i Norge på 35,6 °C målt
på Nesbyen 20. juni 1970. Årsnedbøren er lavere enn 700 mm både på Ringerike og i enkelte
indre dalstrøk, mens den i fjellstrøkene i nordvest er på over 1500 mm. Det forventes ikke at
det storstilte temperatur - og nedbørsmønsteret vil endr e seg vesentlig. Det beregnes at
årstemperaturen i Buskerud fra 1971 - 2000 til 2071 - 2100 vil øke med ca. 4 °C; med størst
økning om vinteren og minst om sommeren. Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 15 %.
Dager med mye nedbør kommer litt hyppigere, og me d økt nedbørintensitet. For vind viser
beregningene små endringer, men usikkerheten er stor. » Fra Klimaprofil Buskerud
https: //cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil -
buskerud/_attachment/12029?_ts=15dcb13f302
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5 .4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert noen automatisk
fredete kulturminner innenfor planen, og
siden kvartalet er bebygd i ny ere tid er
sannsynligheten liten for at det er noe som
ligger uoppdaget.

Ringerike kommune gjennomførte en
verdivurdering av bebyggelsen i Hønefoss
i 2000/2001 , og deler av jugend - og
sveitserstilsbebyggelsen inn enfor det
varslede planområdet ble vurder t ti l å ha
verneverdi. H jørnegården i Bloms gate 9
(datert år 1900 - 1925) og Storgata 20B
(datert år 1850 - 1875) er vurdert til å ha
høy verneverdi. Det er kun Storgata 20B
som ligger innenfor planområdet i dag.

5.5 Naturverdier
Da hele planområdet er beby gd er det ingen kjente naturverdier i området.

5.6 Rekreasjonsver di/ rekreasjonsbruk og uteområder
Det er ingen uteoppholdsarealer innenfor planområdet i dag . Det er ca. 60 0 meter til
Schjongslunden som er dedikert til ulike typer idrettsanlegg og et fr iluftsområde. Søndre park
er også et populært uteområde i tilknytning til Hønefoss sentrum. Parken ligger 500 meter
unna planområdet , og den består av en større vanndam med springvann, en friluftsscene og
gangveier med sittebenker . Det er også anlagt en tr eningspar k (Tuftepark) øst for
friluft scenen. Fengselsparken som er et viktig rekreasjon - og uteområde for beboere i
Hønefoss sentrum ligger nord for planområdet.

5.7 Trafikkforhold
Planområdet ligger øst for Storgata, s ør for planområdet går Sundgata. O mrådet i dag har
parkering og innkjøringer flere steder . Det er parkering innenfor fortauet langs S undgata , og
det er innkjøring til området mellom byggene i Sundgata. Det er i tillegg gateparkering langs
Storgata. Parkeringen er synlig i ortofoto av plano mrådet (figur 6). P lanområdet ligger sentralt
i Hønefoss sentrum og det er k un 300 meter til Hønefoss busstasjon.

Det er laget en trafikkanalyse der det i forkant har blitt foretatt en trafikktelling på vegene i
tilknytning til kvartalet. Trafikkanalysen viser at det er en del trafikk i Storgata i vest og
betydelig mindre i Sundgata sør for planområdet. Storgata har en ÅDT på 7725 og en
fartsgrense på 30 km/t. Det er f ortau på begge sider av veien, og gateparkering på begge sider.
ÅDT for Sundgata er 725, med en tungtrafikkandel på 3%. Fartsgrensen her er 30 km/t. Det er
en to felts vei med fortau på begge sider av veien. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er

Figur 5 : Markering a v bygg med verneverdi. Brun sirkel er
høy verneverdi (hentet fra Ringerike kommunes karttjeneste).
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vurdert til å være god da det er fortau på begge sider av vegene i tilknytning til kvartalet og
det er fotgjengeroverganger flere steder. Trafikksituasjonen er videre omtalt i vedlagt
trafikkanalyse.

Figur 6 : Ortofoto av planområdet. Her er det tydelig at store deler av arealet i kvartaler går med til
parkering på bakkeni vå.

5.8 Barns interesser
Det er ingen lekeplasser eller områder tilpasset barn innenfor planområdet i dag. Det er
lekeplass på Søndre Torv i Hønefoss sentrum som ligger 3 - 4 minutters gange fra planområdet.
Det er også lekeplass ved Eikli skole som ligger sør for planområdet, på andre siden av
Storelva. Denne skolen skal legges ned og erstattes av en ny skole , Benterud skole med
tilhøren de lekearealer i Hønefoss syd. Avstanden vil ikke være særlig endret i forhold til Eikli
skole .



Detaljregulering for Kvartal 36

10

5.9 Sosial infrastrukt ur

Planområdet ligger i grensen for opptaksområder for grunnskolen. Eikli barneskole er den
skolen som ligger nærmest kvartalet , denne skolen skal ri ktig nok legges ned og erstattes med
ny skole i Hønefoss syd . Dette vil ikke ha så mye å si for avstande n til skolen fra
planområdet . Av ungdomsskoler er det Hov eller Veienmarka skole som ligger i nærheten av
sentrumsområdet. De to videregående skolene Hønefoss og Ringerike ligger begge i nærhet
til planområde t der Ringerike helt klart er nærmest da denne grenser til planområdet i sør og
øst . Det er også flere barnehager i området, som en kan se i figur 6 .

5.10 Teknisk infrastruktur
Området er tilknyttet offentlig vann - og avløp og annen teknisk infrastruktur.

Figur 7 : Kart over skoler og barnehager i området. Planområdet er markert med svart
stjerne (hentet fra maps.googl e.com).
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5.11 Grunnforhold
G runnforholdene i og run dt planområdet anses for å være gode og stabile ifølge NGUs kart .

5.12 Støyforhold
Området er støyutsatt, da spesielt fra trafikken i Storgata . Deler av området er innenfor gul og
rød støysone, som krever at områder med funksjoner som er støysensitive bø r ligge på
skjermet side eller at det må iverksettes støydempende tiltak. Det er utarbeidet en egen
støyvurdering som er vedlagt. For støyvurdering for planforslaget se avsnitt 6.10.

5.13 Luftforurensing
O mrådet ligger i et sentrumsområde med en del trafi kk, og trafikk er den største kilden til
luftforurensning. Ringerike har en egen målestasjon, men resultatene av denne har ikke
kommet enda. I følge luftkvalitet.info kan Ringerike sammenlignes med de forhold som
finnes i Lillehammer. Resultatene for Lille hammer viser at målingene er under tillatte
overskridelser av grenseverdien (grønn fargekode) i alle måneder utenom november og
desember der tiltaksutredning i kommunen er påkrevd (se figur 8 ) .

Figur 8 : Tabell med resultater fra l uftforurensningsmålinger i Lillehammer 2016 (hentet fra
luftkvalitet.info) .

6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting med boliger , kontorer og
f orretninger med mulighet for b evertning i området. Det er lagt opp til rivning av eksisterende
bebyggelse oppføring av nytt bygg i seks etasjer. Det vil være forretninger , kontor og
eventuelt bevertning i form av kafé, restaurant el. i første etasje og boliger i de øvrige
etasjene.

P arkering skal i hovedsak skje i parkeringskjellere, men det er også noen plasser på
bakkeplan.
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Reguleringsformål
- Bolig/forretning/kontor (B KB )
- Kjøreveg (SKV)
- Fortau ( SF )

Figur 9 : Plankart (datert 30.08.18)
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Bolig/forret ning/kontor (B KB )
Under formål bolig/kontor/forretning kan det oppføres bebyggelse i 6 etasjer med forretning
og kontorer i første etasje og bolig i de øvrige etasjene. Det åpnes også for at det kan etableres
kafeer, restauranter ol. innenfor formålet. Det er tillatt med parkering i kjelleretasje eller på
bakkeplan , samt uteoppholdsarealer/lekeplass i 2. og 6. etasje . Hovedandelen av
parkeringsplassene skal være i kjelleretasje. Forretningene i første etasje mot fortau og gate
bør være publikumsrettede forr etninger med detaljvarehandel o.l. eller bevertning med
servering. Likevel er det begrenset med parkeringsplasser innenfor planområdet, så spesielt
trafikkskapende forretning tillates ikke. Plasseringen av planområdet innenfor Hønefoss
sentrum gjør det til et egnet sted for forretning som baserer seg på gåen de.

Bebyggelsen innfor formålet skal ha arkitektonisk uttrykk som harmonerer med
omkringliggende bebyggelse i Hønefoss s entrum. Byggene er i denne fasen ikke ferdig
detaljprosjektert, men bebyggelsen er tenkt utført i et funksjonalistisk formspråk. Dette er et
formspråk som preger flere av de omkringliggende byggene som er bygget etter krigen og
som setter sitt preg på området. Bebyggelsen rundt og i planområdet i dag er av varierende
karakter. Det er st ørre bygningsvolumer i Storgata med opptil 6 etasjer, og det er mindre
trehus i to etasjer i området. Øst for planområdet er det i dag modulbygg tilhørende Ringerike
videregående skole. Her vil det komme en ny skole, med tilhørende parkering. Sør for
plano mrådet på andre siden av Sundgata er det regulert bebyggelse i opptil 6 etasjer som ikke
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er bygd enda . Bebyggelse inntil 6 etasjer på den sørligste delen av planområdet er derfor
tilpasset dette. Sol/skyggevirkning kan ses på figur 12 - 15. På figur 13 er og så dagens
situasjon vist med en utbygging sør for planområdet der det er bygd i 6 etasjer. Dette for å
kunne se litt mer av området rundt i sammenheng. Nærmere arkitektonisk beskrivelse ligger
vedlagt.
Parkeringen til bygg innenfor B KB skal i hovedsak vær e i kjeller (max. 1 plass per boenhet),
men parkering til forretningslokalene og gjesteparkeringer tillates på bakkeplan med max. 25
parkeringsplasser totalt på bakkeplan . Det skal også legges til rette for sykkelpark ering og
boder i kjeller etasjen .

Kjøre veg (SKV)
Kjøreveg er eksisterende veger rundt kvartalet og sikrer adkomst til kvartalet.

Fortau ( SF )
Formålet fortau er for gående . Disse skal bevares og sikre god tilgjengelighet for myke
trafikanter.

6.3 Bebyg gelsens plassering og utforming
6.3.1 Be byggelsens høyde
Maksimalt tillatte gesimshøyde for formål B KB 2 er opp til kot e +97 ,0, med flatt tak (se figur
10 ) der heissjakt tillates opp til kote +100,0 for å kunne sikre tilgjengelighet til
uteoppholdsarealer på tak . Den øve rste etasjen i BKB er innt rukket fra veggliv mot
omgivelsene. Dette gjør at bygget virker mindre ruvende i forhold til omkringliggende
bebyggelse.

Figur 10 : Snitt av et forslag til utforming av Sundgat a 10b.
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Figur 11 : Forslag til fasader.
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6.3.2 Sol/skyggevirk ning
På figur 12 - 15 er det vist ulike sol/skyggevirkninger for ulike alternativ. Figur 12 viser
sol/skygge slik situasjonen er i dag. Bebyggelsen er lav, og det er ingen bebyggelse i sør som
gir skyggevirkning for planområdet.

Figur 12 : Soldiagram for dagens situasjon (0 - alternativ).
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Figur 13 : Soldiagram der planområdet er slik som det er i dag, men der området sør for planområdet er
bebygd i 6 etasjer der de to øverste er inntrukket.

På figur 13 er det vist en fremtidig situasjon der området sør for kvartal 36 er bebygd etter
gjeldene reguleringsplan med 6 etasjer der de to øverste er inntrukket og kvartal 36 står slik
det er i dag. Kvartal 36 vil få en del mer skygge i dette alternativet om en sammenligner med
figur 12.



Detaljregulering for Kvartal 36

18

Figur 14 : Sol/skygge ved sommersolverv.

Figur 15 : Sol/skygge ved vår - og høstjevndøgn.
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På figur 14 og 15 er sol/skygge vist for utbygd kvartal 36. Byggene nærmest, nord for ny
bebyggelse vil få noe mer skyggevirkning av den nye bebyggelsen. Dette er vanskelig å unngå
da det er relativt tett mellom byggene, om ny bebyggelse skal være høyere enn 2 etasjer som i
dag. Tiltak som gjør at det kan tilføres mer lys til bebyggelsen i nord for ny bebyggelse er
åpningen i første etasje der innkjøring til parker ingsplassene på bakkeplan er. Dette vil kunne
gi mer lys inn til bakgården, og vil gjøre at bakgården virker mer åpen og luftigere. Med
bebyggelse i 6 etasjer sør for planområdet vil 1. etasje og deler av 2. etasje ligge i skygge
store deler av høst/vårjev ndøgn. Med utstikkende balkonger fra fasaden vil også dette gi noe
skyggevirkning i vår/høstjevndøgn kl. 16. Dette vil ikke påvirke mer enn nærmestliggende
vindu i fasaden i forslaget til utforming av bygg , og gjelder kun ettermiddagen (kl 16), og
ikke tid ligere på dagen (vist med kl 9 og 12 ) .

6.3.3 Grad av utnytting
Tillat %BYA er 100%.

6.3.4 Størrelse på nye forretningsarealer
Planen gir ca. 500 m2 med forretnings - og kontor arealer i S und gata 10 , inkludert arealer til
eventuell bevertning . Dette er kun arealet i første etasje og ikke medregnet eventuelt areal for
lager ol. i kjelleretasjene.

6.3.5 Antall boliger, leilighetsfordeling
I forslaget til utforming er det lagt opp til ca. 42 leiligheter. Dette kan endres fram til endelig
detaljprosjekterin g av byggene da noen av leilighetene i dette forslaget er relativt store, og det
kanskje vil være ønskelig å dele de opp for å få flere mindre enheter. Vari asjon i
leilighetsstørrelser og sentrumsnær plassering gjør boligene attraktive for alt fra studente r og
småbarnsfamilier til eldre.
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Figur 17 : Forslag til planløsning 1. etasje.

Figur 16 : Forslag til planløsning kjelleretasje.
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Figur 18 : Forslag til planløsning 3., 4. og 5. etasje.

Figur 19 : Forslag til planløsning 2. etasje.
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6 .4 Parkering
Parkering skal være på bakkeplan og i kjeller . I planforslaget er det foreslått en løsning med
ca. 20 parkeringsplasser på bakkeplan og ca. 4 2 parkeringsplasser i kjeller .
Parkeringsplassene på bakkeplan er i hovedsak plassert under byggets 2. etasje, slik som i
innkjøringene (se figur 17 ). Parkeringsnormen krever 1 parkeringsplass per boenhet , dette er
ivaretatt gjennom parkeringsplasser i kjeller . P arkeringsplasse r på bakkeplan er tiltenkt som
parkering til forre tninger og kontorer. For BKB1 vil parkeringsløsningene være som i dag.

6.5 Tilknytning til infrastruktur
Nye bygg innenfor planområdet skal legge til rette for fjernvarme og skal tilkobles annen
offentlig infrastruktur.

6.6 Traf i kkløsning
6.6 .1 Kjøreatkomst
Atkomsten til planområdet vil være videreføring av eksisterende adkomst fra Storgata og
Sundgata . Nedkjøring til parkeringskjeller vil skje fra innkjøring lengst sørøst i plan området.
Her vil det også være en videreføring av ek sisterende innkjøring. Den andre adkomsten i sør
vil være til parkeringer på bakkeplan. Denne innkjøringen vil også gi en åpning til bakgården
som vil gi mer lys inn.

Figur 20 : Forslag til planløsning 6. etasje.
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6.6 .2 Varelevering
Varelevering til B KB2 skal skje via felles adko mst med parkering på bakkenivå.

6.6 .3 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er god tilgjengelighet for gående og syklende i området. Det er fortau på siden mot
Storgata og mot Sundgata med fotgjengeroverganger på hjørnene der fortauet er nedsenket for
god framkommelighe t for alle.

Trafikksituasjonen er nærmere beskrevet i vedlagte trafikkanalyse.

6.7 Universell utforming
Utformingen av planområdet vil følge krav om universell utforming i TEK17 §12.

6.8 Uteoppholdsareal
I planforslaget er det lagt opp til felles ut eoppholdsareal og lekeområde for beboerne på taket
av 2. og 6. etasje . Arealene er på ca. 130 m2 i 2. etasje og ca. 190 m2 i 6. etasje, og skal
inneholde lekeareal med enkle lekeapparater for de minste, sandlekeplass samt
uteoppholdsarealer med sittegruppe r ol. Uteoppholdsarealet bør beplantes med ikke -
allergifremkallende vegetasjon. Leilighetene vil også ha tilgang på egne balkonger.
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6.9 Kulturminner
Storgata 20 og hjørnegården i Bloms gate 9 er vurdert å ha verneverdi innenfor varslet
plangrense. Plan forslaget med ny planavgrensning forutsetter rivning av eksisterende bygg i
Storgata 20. Dette er for å kunne øke utnyttelsen i sentrumsområdet.

Bygget er også beskrevet i boken «Hus i Hønefoss» som er skrevet av Jo Sellæg. Boken hører
med til vurderinge n av de verneverdige byggene i Hønefoss som ble gjort i 200 0 /2001 . I
denne boken er det skrevet at bygget i Storgata 20 har gjennomgått endringer i nyere tid. Det
er også beskrevet andre områder i Hønefoss der det er bygg med satt like høy verdi som ligger
litt lenger ut fra sentrumskjernen. På figur 18 er områder i Hønefoss med verneverdi vist.
Planområdet ligger ikke innenfor et av disse områdene der hvor det er flere bygg med
verneverdi samlet.

En rivning av Storgata 20 vil si en rivning av et bygg som er ansett å ha høy verneverdi. Med
de endringene som er gjort på bygget i nyere tid, så er det ikke så mye igjen av det som var
opprinnelig bygg. Bortsett fra takutstikk og vinduer og panel i øvre etasje er det lite
karakterpreg igjen. Da planområdet ligge r sentralt er det av stor verdi å kunne fortette i dette
området. Storgata 20 er ikke automatisk fredet, og det ligger heller ikke i et område der det er
flere bygg som skal ivaretas. Da det er et uttalt mål å fortette i byene, og at Ringerike
kommune skal ha en stor befolkningsvekst, er dette noe som må veies opp mot bevaringen av
bygget. I dette planforslaget er vurderingen at en utbygging kan bidra med flere gode

Figur 21 : Oversiktskart (hentet fra Ringerike kommunes karttjeneste) over områder med verneverdi i
Hønefoss. Planområdet vist med mørkeblå pil.
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kvaliteter med mer publikumsrettet 1. etasje og en fortetting med boliger i et veldig sentra lt
område der flere kan gå og sykle til daglige gjøremål som vil kunne veie tyngre enn å bevare
et bygg som likevel har gått gjennom store forandringer gjennom tiden.

Mer om kulturminner står i kapittel 5.4.

6.10 Støyforhold
Plano mrådet ligger i et tra fikkert område og er støyutsatt . Det er utført en støyberegning for
kvartalet generelt og mer spesifikt for det nye bygget i Sundgata 10 B . Rapporten fra
støyberegningen konkluderer med følgende:

Utvendig støy
Balkonger og vinduer som ligger ut mot Storga ta og Sundgata vil bli støyutsatt i 2. - 6. etasje
og krever skjermende tiltak for å tilfredsstille anbefalt grenseverdi iht. T - 1442. Leiligheter
med innbyggede balkonger ligger skjermet og oppfyller anbefalingene. Det samme gjelder
felles leke - og ut e opphol dsareal og takterrasse.

Støy mot fasade
Fasader mot Storgata og Sundgata vil bli støyutsatte i 2. - 6. etasje og inneholder
støyfølsomme rom. På bakgrunn av dette er det foreslått støyreduserende tiltak i forbindelse
med vinduer til disse rommene.

Innvendi g støy
Fasade mot Storgata og Sundgata i 2. - 6. etasje krever lydegenskaper i yttervegg min Rw+Ctr
(C2) = 35dB for å tilfredsstille kravene i NS8175. Øvrige fasader oppfyller kravene mot at
skjermende tiltak gjennomføres. Det forutsettes balansert ventilasj on og ingen perforeringer
som svekker lydisoleringen på støyutsatte fasader.

6 .11 ROS - analyse
I vedlagte ROS - analyse ble det gjennomgått en sjekkliste der ulike temaer ble sjekket. Det var
kun temaet radon som var ansett til å kunne være et problem i omr ådet og som da trengte
videre analyse i eget skjema. Analyseskjemaet viser at konsekvensene kan bli store ved
eksponering for radon, men det er risikoreduserende tiltak som kan utføres som vil gjøre at
risikoen for dette vil være minimal. Risikoreduserende tiltak er byggmessige tiltak som blant
annet radonsperre i grunnen og balansert ventilasjon. TEK - 17 har egne krav til bygg med
tanke på radon som uansett skal følges. Med utførte tiltak vil risiko og sårbarheten for
negative hendelser være minimal.

6.12 Rekkefølgebestemmelser
Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende
forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.
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Før det gis brukstillatelse i området skal tilfredsstillende støyforhold dokume nteres for boliger
iht. T - 1442 /2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging.

Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau og fotgjengerfelt skal være
ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for boligene.

Før det gis brukstilla telse skal støytiltak i henhold til støyrapport for ny bebyggelse være
utført.

7 . Virkninger/konsekvenser av planforslaget

7 .1 Overordnede planer
Fylkeskommunale planer:
«Regional planstrategi i Buskerud 2013 - 2016» (kap. 5). Planen bidrar til tett beby gd tettsted
med gode muligheter for bruk av sykkel/gange og kollektivtransport fremfor privatbil. Planen
vurderes å ikke være i konflikt med regionale planer.

Kommuneplanens samfunnsdel:
Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retnin gsgivende for
utviklingen i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert
transportbehov og mindre klimagassutslipp. Planen vurderes å ikke være i konflikt med
kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens arealdel, evt. kommunedelpl an:
Planområdet er avsatt til senterformål i kommuneplanen. Planens formål følger overordnet
plan.

7 .2 Byform og estetikk
Hønefoss sentrum har en kvartalsstruktur som videreføres i planforslaget. Det er variasjon i
utformingen av byggene i sentrumsområden e. Det er en overvekt av eldre trebebyggelse, men
i dette kvartalet er det en overvekt av store betongbygg. Da planområdet ligger i
sentrumsområdet av Hønefoss er det flere høyere bygg i nærheten. Det er også et område sør
for kvartalet som i dag ligger br akk, men som har en nyere reguleringsplan der det er åpnet
opp for 6 etasjer. At en fremtidig utbygging vil vøre på 6 etasjer er ikke usannsynlig. I dette
planforslaget er det tatt høyde for at nye bygg skal tilpass es omkringliggende bebyggelse. Mer
om det te i 6.2.

7 .3 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangf oldloven
De viktigste §§ i Naturmangfoldloven som blir berørt er §§ 8 - 12.
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§8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vi tenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndigh etene skal videre
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.

Vurdering:
§ 8 er oppfylt. Offentlig tilgjengelige baser som Naturbase, Artsdatabanken, NVE atlas, Skog
og landskap m.fl. er benyttet for å sjekke om det foreligger spesielt viktige registreringer i
området. Det er ikke registrert noen forekomster innenfor planområdet. Det kan forekomme
mange lfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt undersøkt med tanke på
naturmangfold, men området er bebygd fra før og det antas at kunnskapsgrunnlaget er
tilstrekkelig til å avgjøre at tiltaket ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfo ldet.

§ 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 f or alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Vurdering:
§ 9 er oppfylt. Kunnskapen om dette området vurderes å være god nok da område t er utbygd .

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

Vurdering:
Tiltaket vil ikke medføre noe n ytterligere belastning på na turtyper og økosystemet da området
i dag er bebygd.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er u rimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vurdering:
Tiltakshaver har det økonomiske ansvar for å ta vare på de naturkvaliteter som finnes i
området, innenfor de rammer som utbyggingen gir.
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§ 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
samfu nnsmessige resultater.

Vurdering:
Byggeteknikke n og byggemetoden vil være i henhold til dagens standard og vurderes dermed
som miljømessig gode. Alternative driftsmetoder, teknikker og utforming ansees om uaktuelt.

7 .4 Barns interesser
I tillegg til lek eplassen på tak i 2. etasje og i 6. etasje er det lekeplass på Søndre Torv i
Hønefoss sentrum som ligger ca. 4 minutters gange fra planområdet. Det er også lekeplass
ved Eikli skole som ligger sør for planområdet, på andre siden av Storelva. Når Eikli skol e
legges ned vil lekeplass være på den nye skolen, Benterud. Tilgjengeligheten til skoler og
barnehager er god, se kap 5.9. På dette grunnlaget vil vi si at barns interesser er tilstrekkelig
ivaretatt.

7 .5 Energibehov – energiforbruk
Byggene som er planl agt oppført i området følger moderne standard. Området er innenfor
område for konsesjon for tilknytning til fjernvarmenettet .

7 .6 Teknisk infrastruktur
Det er løsning for vann, avløp og strøm i området. Løsning for påkobling og dimensjonering
blir gitt i byggesøknad/tekniske planer.

7 .7 ROS
Se vedlagt ROS - analyse.

7 . 8 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Så lenge ikke andre avtaler foreligger skal utbygger stå for kostnader av offentlige anlegg
(eksempelvis fortau). Reguleringsbestemmelsene sikrer at det må utarbeides utbyggingsavtale
med kommunen dersom den skal overta drift og vedlikehold av disse anleggene når de er
ferdigstilt og godkjent av kommunen.

7.9 Avveining av virkninger
Planforslaget medfører få endringer og har liten grad av konflikt, da om rådet tidligere var
bebygd og ligger i tett bebygd område.
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8 . Innkomne innspill

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar

1. Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune gjør
oppmerksom på at hjørnegården i Bloms
gate 9 (318/118) og Stor gata 20 (317/514)
er vurdert til å ha høy verneverdi. BF
anbefaler at den verneverdige bebyggelsen
bevares og at nye tiltak tar hensyn til
eksisterende verneverdig bebyggelse.
Anbefaler at det stilles krav til plassering,
volum og utforming av ny bebyggels e for
å sikre god tilpasning til omgivelsen og at
det bør utarbeides gode illustrasjoner som
viser hvordan den verneverdige
bebyggelsen kan inkorporeres i prosjektet.

Det videre planarbeidet må vise hvordan noe
av den verneverdige bebyggelsen kan bevar es.
Storgata 20 er tenkt revet. Her er verdien av
bygget og verdien av en even tuell rivning og
utbygging veid opp mot hverandre. Det er en
del bygg i Hønefoss sentrum som er vurdert til
å ha høy verneverdi. Om det skal fortettes og
bygges flere boliger i s entrum er det nødvendig
å vurdere om alle byggene bør ivaretas. Dette
er vurdert .

2. Fylkesmannen i Buskerud
Standard uttalelse fra FMB i slike saker.
Spesielle relevante uttalelser er:
• Støyhensyn skal ivaretas ihht. T -
1442. Det kan aksepteres avvik fra
anbefalte støygrenser dersom boligene
sikres en stille side.
• Luftkvalitet skal legges til grunn i
planleggingen. Helst skal det ikke
tilrettelegges for boliger i områder med
dårlig luftkvalitet, samtidig er det ønskelig
at det fortettes i sentrumsområd er slik at
bilbruk kan reduseres og luftkvaliteten bli
bedre.
• Hensyn til barn og unge. Det skal
være tilstrekkelig med lekeareal for barn i
alle aldre. Lekeareal på tak godkjennes
ikke som eneste løsning, kun som
supplement til lekeareal på bakkenivå.
• Tilknytning til fjernvarmenettet da
planområdet ligger innenfor
konsesjonsområdet.
• Vurdere om vannbåren varme kan
være hensiktsmessig.

Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse
med planarbeidet.

Merknaden er tatt til følge i planarbeidet.

Merknaden er tatt til følge i planarbeidet . Det
er undersøkte hvilke tilbud det er til barn og
unge i nærheten i dag. Lekeareal er i
planforslaget lagt på tak.

Merknaden er tatt til følge i planarbeidet.

3. Statens vegvesen
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Statens vegvesen er positi v til at det legges
til rette for fortetting i sentrum. De mener
at en virkning av økt trafikk som en
fortetting vanligvis medfører må
dokumenteres nærmere med en
trafikkanalyse.

Videre kommenterer SV V at
byggegrensen må vurderes på nytt. Både
med tanke på støy og «Fylkesdelplan for
avkjørsler og byggegrenser langs
riksvegnettet i Buskerud» der
byggegrenser på riksvegnettet økes til 100
m.

SV V minner også om tilrettelegging for
tilgjengelighet til kollektive
transportmidler, sykkel og gående.

En trafi kkanalyse er utarbeidet og er en del av
plandokumentene.

Byggegrensen mot veg vil beholdes slik den er i
dag, da dette er et kvartal med eksisterende
bebyggelse, og det vil være hensiktsmessig å
legge nye bygg på linje med de eksisterende slik
at kvartal sstrukturen videreføres.

Tilrettelegging for tilgjengelighet til kollektive
transportmidler, for sykkel og gående er
ivaretatt i planarbeidet. Det er lagt til
bestemmelse om sykkelparkering innenfor
området og tilgjengeligheten ellers er beskrevet
i traf ikkanalysen .

9 . Avsluttende kommentar

Dette planforslaget bidrar til å fortette sentrumsområdet til Hønefoss. Det er kort vei til skole
og barnehage, det er forholdsvis trafikksikkert, og reguleringen samsvarer med intensjonen i
Nasjonal gåstrategi (f ra Vegdirektoratet 2012) om at flere skal gå mer . En utfordring i
området er støy, og da spesielt mot S torgata , noe vedlagte støyrapport viser.

En annen utfordring er plass til leke - og uteoppholdsareal innenfor planområdet. Løsningen
her ble å benytte t akflate til disse formålene. Dette gir uteoppholdsareal med gode solforhold
og lite gatestøy. Uteoppholdsarealene er ikke optimale , men de tilbyr et sted å være ute og
nyte sol og frisk luft .

Planforslaget innebærer en rivning av Storgata 20 som er vurde rt til å ha hø y verneverdi, men
det har gått gjennom endringer i nyere tid. Dette bygget ligger ikke innenfor område i
Hønefoss med høy verneverdi. Hjørnegården i Bloms gate 9 som også har høy verneverdi
ligger innenfor planområdet og vil bevares slik det er. Rivningen av Storgata 20 vil bidra til
en fortetting i sentrum av Hønefoss og vil på den måten være i tråd med overordnede mål om
befolkningsvekst i kommunen, der store deler skal være i sentrumsområdene av Hønefoss. En
fortetting her gir også mulighet en til at flere kan gå og sykle til/fra området. Derfor er det
vurdert dit at de positive virkningene vil være større enn de negative.

Det er kort vei fra området til større lekeplasser og idrettsanlegg . Turområder i nærheten gir
muligheter for rekreasjo n, aktiv fritid og nærhet til naturen.
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K ort ARK beskrivelse av prosjekt Storgata 20B - Sundgata 1 0 B

Utvikling shistorikk
Sundgata ble anlagt i 1907 , og bebyggelsen følger Hans Bergs plan fra 1856 og N S Krumms
kvartalsregulering fra 1899.

Bebyggelsesstruktur
Bebyggelsen i området er bygget over en periode fra byens etablering på 1850 - tallet og fram til i dag
og er svært uensartet. Bebyggelsen domineres og preges av bygg fra etterkrigstida , men inneholder
også en del gamle trehus, flere preget av tilfeldig vedlikehold og ombygginger over tid.

Bebyggelsesform
Langs Sundgata, vest for Storgata mot Hol mboes gate, ligger åpen bebyggelse av store herskapelige
murvillaer i kavartalsstruktur med ny - klassisistiske detaljer bygget omkring 1920 . Bebyggelsen
preges av velholdte villaer .

Bebyggelsen på østsiden av Storgata var i begynnelsen av 1900 tallet pr eget av trevillaer i 2 etasjer
som sto nokså tett. Opprinnelig detaljering har sveitser - og jugendtrekk.

Byggene som er oppført etter krigen i Storgata er preget av funksjonalisme. DS - kvartale t , Karlsen -
gården og Kino - tomta bygget med de mulighetene som lå i tidens uttrykk uten noen særlig
hensyntagen til byggene i omgivelsene når det gjaldt form, volum og fasadeuttrykk. Området i dag
preges av disse nevnte store bygningsvolumer med opptil 6 etasjer .

I den senere tid er bebyggelsen , som besto av verksteder , besninstasjon og b ilforretni n g , på Ford
kvartalet sør for Sundgata sanert . Disse ligger i dag brakk og h er forligger planer for en større
utbygging av bolige r. Av det som er kommet fram , ser det ut til å bli store volum og med mange fler
etasjer enn det som hittil er bygget i byen .

Kvartal 36
B eyggelsen i k vartal 36 i dag har fl ere murbygninger i nord mot Blomsgate . D e fleste er i 3 etasjer ,
bygget opp i gjennom forrige århundre. Mye av bygningsmassen er i bruk som verksteder med
boliger i ø v r e plan. Vid ere mot Kong ens gate er arealene midlertidig i b enyttet til modulbygg s om
benyttes av Ringerike Videregående skole. Her vil det k omme komme skolebygg og/ eller parkering
for skolen.

Mot Sundgata i sør, ligger det tilbake 3 2 - etasjes trehus med loft . Disse bygningen e, opprinnelig
bygget før 1 900, er til dels kra ftig ombygget . B ortsett fra takutstikk og vinduer og panel i øvre etasje
i bygningen nærmest Storgata , er det lite op prinnelig karakter p reg tilbake .

Foreslått ny beby ggelse
Lafton Eienedom AS foreslå r å bebygge tomtene Storgata 20 B 318/514 ( tomteareal 485.4 m2 ) ,
Sundgata 10 A 318/137 ( 446.4 m2 ) og Sundgata 10 B 318/138 ( 634.7 m2 ). T il sammen er
tomtearealet p å 1566. 5 m2 .

K vartal 36 ligger innenfor det som er definert som som sentrum . Det er en uttalt både nasjonal og
kommunal ambisjon om fortetting i bysentra. Vi mener derfor at det er naturlig å bygge minst på
høyde med eksisterende og kommende bygg i området.

B ebyggelsen som plan legges er på 6 etasjer over terreng . Under terreng er tenkt par keringskjeller
med bo der og teknisk areal . I tilbaketukket 1 etasje er vist næringsar eal på 539 m2 . Dette er ikke
endelig slik det er vist. Vi ser for oss at dette kan økes i størrelse , alternativ bl i mindre ved at



areal fordelingen a v næringsareal , u t e o p p h o l d s a r e a l p å b a k k e p l an og parkering av veies mot
hverandre.

Det er vist 41 l eiligheter i prosj e k tet. Fra p lan 2 til 5 er lagt lagt leiligheter , 9 på hvert plan . Størrelsen
BRA på leilighetene er fra ca 80 m2 til 95 m2 . Bebygget areal BYA er 657 m2. Etasjestørrelsen BTA er
på rundt 5 67 m2. 5 leiligheter er lagt i en tilbaketrukket 6 etasje .

Solforhold
Dette innebærer selvfølgelig at bygget også vil kaste skygge t il omgivelsene. På tilsvarende måte vil
også dette b ygget måtte påregne at framtid i g bebyggelse på Ford - tomta , som vil komme på
sørsiden, vil før til til endrede sol forhold for evt beboere i bygget. Der for kan fellesareal foreslå tt på
tak av b ygget være verdifullt. Se eksempli fisert ved link u nd er.

Uteoppholdsareale
Balko nger , delvis inntrukket for å skape varierte fasader og god e , skjermede uteoppholdarealer, er
o ri e ntert mot sør . På plan 2 etasje 318/138 og på plan 6 etasje 318 /514 er tenkt felles
uteoppholdsareal.

Parkering
Vi har beregnet behovet for p - plasser til nærmere 50 (47) plasser. Bygget plan l e gges med p - kjeller
fo r 4 2 biler . E t portrom på åpne r opp for adkomst og parkeing for 20 biler til eienedommene
innenfor gnr 318/ brnr 13 7. Nedkjøring til p - kjeller nås fra 318/138. Avkjøring fra Sundgata er felles
med innkjøring til bilverkste det inne n for.

Byggene er på dette tidspunkt ingen måte detaljprosjektert . M aterialvalg er ikke endelig bestemt og
fasade uttrykket er foreløpig skjem atisk. Men b ebyggelsen som foreslås er tenkt utført i et
funksjona lis tisk formspråk . Dette er et formspråk preger flere av omkringliggende bygg som er
bygget etter krigen og som s etter sitt preg på området .

Vi ser for mulighet e r for bruk av glass i fasader i tilbake trukket 1 e tasje for å åpne etasjen og bygget
mot omgivelsene. Også oppover i bygget med leiligheter ser vi for oss mulig bruk av tett glass , det vil
si isolert e vegg er med emaljert eller farget glass i fasadene . Under er link til eksemplifisert prosjekt .

http://infill.no/prosjekter/daelenenggata - 36/
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1 . Innledning

I forbindelse med planlagt oppføring av leilighetsblokk med forretningslokale i 1.etasje på
tomt adresse Sungata 10 i Ringerike kommune har Mjøspl an AS fått i oppdrag å utarbeide
en støyrapport. Tomta bygget skal plasseres på ligger sentralt i Hønefoss sentrum inntil
trafikkerte veger. Rapporten tar for seg støysituasjonen basert på trafikkbildet og drøfter
eventuelle tiltak mot støy .

2. Begreper

Lp ,A e q T Ekvivalent A - veid lydnivå for en bestemt tidsperiode. Det er vanlig å bruke et døgn
(24h ) som midlingsperiode (Lp,A e q 24 h).

Lden A - veid støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night). Ved bruk av Lden får støy om
kvelden (19 - 23) et tillegg på 5dB o g støy om nat ten (23 - 07) et tillegg på 10dB.

LAF,max A - veid maksimalnivå målt med tidskonstanten «fast» på 125ms.

L5AF A - veid nivå målt med tidskonstanten «fast» som overskrides av 5% av hendelsene i
løpet av en nærmere angitt periode. Dette er et stat istisk maksimalnivå i forhold til
antall hendelser.

Rw+Ctr Veitrafikkstøytall, tidligere RA. Brukes i forbindelse med fasadeisolering / utendørs
støy.
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3. Forutsetninger

Tomta ligger på hjørnet av Storgata / Sundgata der Storgata er den mest trafikkerte. I tillegg
passerer Kongens Gate i neste kvartal mot øst. Alle disse vegene er medregnet i
støyberegningen som dimensjonerende støykilder. Øvrige nærliggende gater blir utelatt fra
beregningene ettersom de er mindre trafikkerte og overdøves av støyen fra d e
dimensjonerende vegene.

Bygningskroppen samt plasseringen av denne tar utgangsp unkt i situasjonskart mottatt
1 2.06.201 7 datert 01 .06.201 7 , disse datoene gjelder også øvrige tegninger av bygget .
Kartgrunnlaget er mottatt grunnkart fra infoland 03 .0 3 .201 7 og f orutsettes korrekt.

Fylkesmannen har følgende uttalelse angående støy:
« Nye boliger med uteoppholds - og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med
retningslinjen. Ut fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan det
eventuelt ved dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at alle
boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett
soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte g renseverdier. Boligene må også
ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. »

3.1 . Støygrenser
Støysoner deles inn i rød og gul sone der rød sone er nærm est støykilden og bebyggelse
bør unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
dersom støydempende tiltak iverksettes. Nedre grenseverdier for veitrafikkstøy i rød og gul
sone er som følger:

Sone Nedre verdi Lden Nedre verdi L5AF

Gul: 55dB 70dB
Rød: 65dB 85dB

TABELL 1 : GRENSEVERDIER VEG TRAFIKKSTØY

Utend ørs støygrenser
Alle boenheter bør ha tilgang til egnet uteoppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdien for
utvendig støy. Grenseverdi for utvendig støy er iht. NS81 75 lik nedre verdi for gul sone,
Lden=55dB (se tabell 3 ). Denne verdien gjelder også ut enfor vindu mot støyfølsomme rom
som i hovedsak tilsier soverom og oppholdsrom.

Innendørs støygrenser
Tabell 2 viser anbefalt støygrense for forretningsbygg som er planlagt i 1 .etasje.

Bygningstype Rom

Anbefalte
totale

lydnivåer,
Lp,Aeq.

dB

Kommersie lle steder – mindre forretning 45
– varehus, kjøpesenter 50

TABELL 2: ANBEFALT STØYGRENSE F ORRETNING
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Kravene til innvendig støy for boliger er angitt i Byggteknisk forskrift (TEK1 0) og tilsier at
klasse C i NS 81 75 er tilfredsstillende . Følgende krav gjelder for innvendig støy i klasse C:

TABELL 3 : MAKSIMALT INNVENDIG S TØYNIVÅ

I bygg som tilfredsstiller dagens byggekrav kan man foruts ette minimum 35dB differanse på
ute - og innenivå.

3.2. Trafikkdata
Det er foretatt en trafikktelling 0 3. 0 5.1 7 og 0 4. 0 5 .1 7 på de aktuelle vegene. Ut i fra denne
trafikktellingen er det også beregnet andel tungtrafikk. Tallene som er beregnet skal
fremdateres 1 0 - 20 år iht. T - 1 442. Nasjonal transportplan angir forventet årlig trafikkvekst i
ulike perioder, og avhengig av tids periode og type kjøretøy varierer de nn e fra ca 0,7 til 2,0%.
Ut ifra dette er tallene fremdatert til 2027 med en trafikkvekst på 2%. Dette gir følgende data:

Vei
Fartsgrense
[km/t]

Andel
tunge

ÅDT
2017

ÅDT
2027

Storgata 30 3 % 7725 9400
Sundgata 30 3 % 725 900

ÅDT
2016

ÅDT
2027

Kongens Gate 40 10 % 13500 16800

Kongens Gate antatt 40 10 % 10000 12000

TABELL 4 : TRAFIKKDATA

Iht. T - 1 442 deles døgnf ordelingen av ÅDT inn i ulike grupper avhengig av område. I dette
tilfelle er fordelingen beregnet ett er gruppe 2 som tilsvarer by og bynære områder .
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TABELL 5 : FORDELING AV ÅDT
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3.3. D agens situasjon
Kart 1 viser dagens situasjon med det aktuelle området markert.

KART 1 : DAGENS SITUASJON

3.4 Planlagt situasjon
Kart 2 viser situasjo nsplan av nytt bygg med eksisterende bygg inntegnet i blått .

KART 2: SITUASJONSPLAN
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KART 3: PERSPEKTIV

3.5 Plantegninger og høyder
Bygget som plan legges består av 6 etasjer, p - kjeller med felles takhage/uteplass. Der
0 .etasje er satt av til garasjer og boder. 1 etasje er satt av til forretningslokaler og øvrige
etasjer består av leiligheter. Planløsningen til leilighetene i 2 og 6 etasje , like . Planløsningen
til leilighetene i 6 , trekkes bygningsmassen inn fra Sundgata g ate og erstattes av balkonger.
På taket i 6.etasje er bygningsmassen mot Sundgata gate og Storgata er inntrukket og tak
etasjen er pl anlagt som felles takterrasse / uteplass .

TEGNING 1 : PLANTEGNING 0 .ETASJE



MjøsPlan AS Tlf: 62 36 52 98
Kastbakkvegen 1 1 , 2390 Moelv E - post: post @mjosplan.no 8

TEGNING 1 : PLANTEGNING 1 .ETASJE

TEGNING 2: PLANTEGNING 2 .ETASJE
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Tegning 2: Plantegning 3 – 4 - 5.etasje

TEGNING 4 : PLANTEGNING 6 .ETASJE
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Tegning 4: Plantegning Tak

Etasjehøyder er angitt på mottatt snittegning. Mottakerhøyder i de ulike etasjene ligger 1,5m
over etasjehøyde. Det gir følgende høyder:

• FG. 1.etasje: +76 .1 0 – Mottakerhøyde 1.eta sje: +77,60
• FG. 2.etasje: +81,10 – Mottakerhøyde 2 .etasje: + 82,60
• FG. 3.et asje: +84.10 – Mottakerhøyde 3 .etasje: +8 5,60
• FG. 4.etasje: + 87,10 – Mottakerhøyde 4 .etasje: + 8 8,60
• FG. 5.etasje: + 90,10 – Mottakerhøyde 5 .etas je: + 91,60
• FG. 6.etasje: +93 .50 – Mottakerhøyde 6 .etasje: + 95,00
• FG. Tak : +9 6,60 – Mottakerhøyde Tak .etasje: + 98,10

4 Beregninger

Som grunnlag i beregningene er det utarbeidet et støysonekart iht. retningslinjene i T - 1442
som tilsvarer 4m mottakerhøy de og beregningsenhet Lden. På bakgrunn av støysonekartet er
de t videre foretatt beregninger for hver etasje i mottakerpunkter med høyder angitt under
punkt 3.5. Ut i fra disse resultatene er det gjort vurderinger på utvendig og innvendig støy for
å drøfte om det er nødvendig med ekstra tiltak.

For å gjennomføre beregningene er nordisk beregningsmetode for støy lagt til grunn med
beregningsprogrammet NoMes 4.5. Rapporten tar ikke for seg støy internt i bygget eller fra
tekniske installasjoner. For behandli ng av kartdata og digitale tegninger er Gemini Terreng
v 1 2 benyttet . Det er ikke tatt hensyn til refleksjoner fra bygninger og annet .
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5 Resultater

5.1 Støysonekart
Støysonekartet er vist under med det aktuelle bygget markert med blå farge. Det er beregnet
gul og rød støysone med grunnlag i grense verdiene som er beskrevet i tabell 1 .

Som støysonekartet viser ligger bygget i gul støysone og deler av fasaden i vest i rød sone.
På bakgrunn av dette er det videre foretatt beregninger i mottakerpunkter på de støyutsatte
fasadene for hver etasje.

KART 3: STØYSONEKART , LDEN 4M
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5.2 Utvendig støy og støy mot fasader

KART 4 : KARTLEGGING AV STØY 1 .ETASJE , LDEN

Kartleggingen viser at høyeste støynivå utenfor fasade i 1 .etasje er på ca 65 dB. Med
forventet lydreduksjon fra utvendig til innvendi g nivå tilsvarer dette et innvendig nivå på
omtrent 3 0 dB. Forretningslokalet i 1 .etasje vil dermed tilfredsstille anbefalt grenseverdi.
Kart 5 - 1 0 viser støynivå mot fasader i de øvrige etasjene.
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Kart 5: Kartlegging av støy 2.etasje, Lden

Kart 6 : Kar tlegging av støy 3.etasje, Lden
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KART 7 : KARTLEGGING AV STØY 4.ETASJE , LDEN

KART 8 : KARTLEGGING AV STØY 5.ETASJE , LDEN
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KART 9 : KARTLEGGING AV STØY 6.ETASJE , LDEN

KART 1 0 : KARTLEGGING AV STØY F ELLES TAKTERRASSE , LDEN

Støyverdiene i mottakerpu nktene er oppsummert i tabell 6 med angitte farger i forhold til
støynivå . For å få oversikt over støysituasjonen viser tabell 7 romtype ved de ulike punktene.
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Grønn farge representerer at støynivå er innenfor anbefalt grenseverdi (55dB) , rød illustrerer
o ver anbefalt grenseverdi.

Etasje

Mottakerpunkt

m1 m2 m3 m4 m5 6 FT

2 65 dB 65 dB 6 1 dB 59 dB 59 dB 57 dB
3 64 dB 6 5 dB 61 dB 59 dB 59 dB 5 7 dB
4 64 dB 64 dB 61 dB 59 dB 59 dB 5 9 dB
5 6 3 dB 6 3 dB 61 dB 59 dB 60 dB 60 dB

6 63 dB 63 dB 61 dB 59 d B 60 dB 60 dB

Tak 62 dB 61 dB 60 dB 60 dB Takterrasse
TABELL 6: STØYVERDIER I MOTTAKE RPUNKTER

Etasje

Mottakerpunkt

m1 m2 m3 m4 m5 6 FT

2 Vindu Balkong Balkong Balkong Balkong Soverom
3 Vindu Balkong Balkong Balkong Balkong Soverom
4 Vindu Ba lkong Balkong Balkong Balkong Soverom
5 Vindu Balkong Balkong Balkong Balkong Soverom

6 Balkong Stue Balkong Balkong Balkong Balkong

Tak Uteplass Uteplass Uteplass Uteplass
TABELL 7: STØYVERDIER I MOTTAKE RPUNKTER
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Som tabellen viser overskride s grenseverdien i 2. - 6 . etasje. For å redusere støynivået i de
forskjellige mottakerpunktene er det vurdert ulike tiltak. Løsning A - D er vist på illustrasjon 1
og kan benyttes for å redusere støynivå på balkonger. U tenfor støyfølsomme rom som ikke
kan red useres via skjermet balkong er det foreslått en løsning med en falsk balkong som
krager ut ca 20 - 50cm med et tett glassrekkverk utenfor vinduet (l øsning E ). Glassrekkverket
bør dekke vinduet i minimum 1 ,5m høyde fra ferdig gulv, men av praktiske hensyn kan det
være greit at rekkverket går opp til overkant vindu. Mot stue / kjøkken i 2. - 5 . etasje (m2) bør
det benyttes fast vindu med gode lyd isolerende egenskaper ( min Rw+Ctr = 33dB ). Foreslåtte
tiltak er vist på tegning 5 og 6 .

ILLUSTRASJON 1 : STØYREDUSERE NDE TILTAK BALKONGER

ILLUSTRASJON 2: STØYREDUSERENDE TILTA K UTENFOR VINDU
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TEGNING 5: FORSLAG TIL STØYREDUSERENDE TILTAK , 2 .ETASJE

Tegning 6: Forsl ag til støyreduserende tiltak, 3 - 5 .etasje
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TEGNING 6: FORSLAG TIL STØYREDUSERENDE TILTAK , 6 .ETASJE

TEGNING 6: FORSLAG TIL STØYREDUSERENDE TILTAK FOR UTE OMRÅDE PÅ TAK
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5.3 Innvendig støy
For å bereg ne innvendig støy er det tatt utgangspunkt i beregningene gjort for utvendig støy .
Tabell 7 viser at det er fasade mot Storgata i 2. - 6 .etasje som må kartlegge s nærmere. På
bakgrunn av dette er det beregnet Leq24h og Lmax på fasaden i 2.etasje som er den mest
støyutsatte.

Kart 11: Leq24h 2.etasje

Kart 12: LAF,max 2.etasje

Verdiene er oppsummert i tabell 8 og viser differanse i forhold til normal forventet
støyreduksjon etter dagens byggestandard.
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Beregnet
utv. nivå

Forventet
lydreduksjon

Beregnet
innv. nivå

Innvendig
krav Differanse

Leq24h 65 dB 35 dB 30 dB 30 dB 0 dB

Lmax 80 dB 35 dB 45 dB 45 dB 0 dB
TABELL 8: BEREGNING FRA UTVENDI G TIL I NNVENDIG STØYNIVÅ

Som tabellen viser vil ikke fasaden e trenge ytterligere lydisolering i 2. - 6 . etasje.
Beregning er iht. NBI 421 .425 viser at yttervegg på denne fasaden krever min Rw+Ctr(C2) =
35 dB. Øvrige fasader tilfredsstiller kravene til innvendig st øy. Det forutsettes balansert
ventilasjon uten perforeringer som svekker lydisoleringen på støyutsatte fasader.
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5 Konklusjon

I forbindelse med oppføring av et leilighetsbygg med forretningslokale i 1.etasje sentralt i
Hønefoss er det utarbeidet en støyr apport. Rapporten konkluderer med følgende:

Utvendig støy
Balkonger og vinduer som ligger ut mot Storgata og Sundgata vil bli støyutsatt i 2. - 6 . etasje
og krever skjermende tiltak for å tilfredsstille anbefalt grenseverdi iht. T - 1442 . Leiligheter
med innb yggede balkonger ligge r skjermet og oppfylle r anbefalingene. Det s amme gjelder
felles leke - og utoppholdsareal og takterrasse .

Støy mot fasade
Fasader mot Storgata og Sundgata vil bli støyutsatte i 2. - 6 . etasje og inneholder
støyfølsomme rom. På bakgrunn av dette er det foreslått støyreduserende tiltak i forbindelse
med vinduer til disse rommene.

Innvendig støy
Fasade mot Storgata og Sundgata i 2. - 6 . etasje krever lydegenskaper i yttervegg min
Rw+Ctr(C2) = 35 dB for å tilfredsstille kravene i NS8175. Øvri ge fasader oppfyller kravene
mot at skjermende tiltak gjennomføres. Det forutsettes balansert ventilasjon og ingen
perforeringer som svekker lydisoleringen på støyutsatte fasader.
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1. Bakgrunn
På oppdrag fra Lafton Eiendom AS utarbeider Mjøs P lan AS forslag t il reguleringsplan for Kvartal 3 6 i
Ringerike kommune.

I gjeldene kommuneplan er området satt av til sentrumsbebyggelse, og gjeldene reguleringsplan for
området er det satt av som forretning/kontor med åpning for bolig. Formålet med ny regulering er å
kunne tilrettelegge for en høyere utnytting med boliger , forretning , kontor og tjenesteyting i
området, da spesielt ny bebyggelse langs Sundgata.

Trafikkanalysen inneholde r en beskrivelse av dagens trafikksituasjon og endringer som følge av ny
reguleringsplan. Som en del av trafikkanalysen inngår en vurdering av forhold for myke trafikanter.
Det har blitt utført trafikktelling i området, der både personbiler, tungtrafikk og myke trafikanter har
blitt telt.

2. Dagens trafikksituasjon
2.1 Beskrivelse av infrastruktur
Planom rådet ligger i Hønefoss sentrum, på hjørnet mellom Storgata og Sundgata.

Kvartalet har innkjøring både fra Sundgata og fra Storgata og det er en intern veg med parkering
lengst nord i kvartalet. Det er også noe parkering inne på området.

Årsdøgntrafikk (heretter ÅDT) for S undgata er 725 , utregnet etter trafikktelling (04 .05.17) , med en
tungtrafikkandel på 3 % . F artsgrensen her er 3 0 km/t . Det er en t o felts vei med fortau på begge sider
av veien, og på fortauet mot bebyggelsen i kvartal 36 er det parkeringsplasser. Det er også
parkeringsplasser langs veien på motsatt side, og par keringsplass for turbusser. Storgata har en ÅDT
på 7725 og en fartsgrense på 30 km/t . Fortau på begge sider av veien, o g gateparkering på begge
sider .

Figur 1: Skråfoto av planområdet sett fra sør.
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Personbil og servicetrafikk
Den største delen av trafikken rundt plan området går i Storgata . Sundgata er en stillere gate med lite
gjennomfartstrafikk. S undgata har noe tungtransport, der mye av dette skyldes at det er parkering
for turbusser i gata.

Sykkel og gangtrafikk
Det er ikke eget felt for sykkel i noen av gatene. Likevel er det en del sykkeltrafikk i vei og på fortau.
Trafikktellingen (4. mai 2017) telte også sykkel - og ga ngtrafikken. Tellingen viste at det var mye gang -
og sykkeltrafikk i perioder. Det var klart flest gående og syklende i Storgata.

Det er fotgjengeroverganger ved hjø rnet av kvartalet . Overgangene er utformet med senket fortau,
slik at det skal være mest mulig tilgjengelig for alle.

Kollektivtrafikk
Kvartalet ligger veldig nærme (ca. 3 min g ange) busstasjonen Hønefoss sentrum hvor det går
busslinjer i alle retninger (se figur 2).

2.2 Trafikkvolum
I trafi kktellingen 04.05.17 ble personbiler, tung t ransport , syklende, gående og motorsykler telt.
Resultatene av tellingen e er vist i tabellene under. Det er også regnet ut ÅDT for de ulike veie ne og
andel tungtrafikk.

Figur 2: Linjekart over busslinjer i Hønefoss (fra brakar.no 29.06.17).
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Tabell 1 : Storgata (04.05.17)
Tid Personbiler Tungtransport Syklende Gående Motorsykler
06:30 - 07:30 142 18 25 37 4
07:30 - 08:30 452 25 65 192 33
10:30 - 11:30 477 17 20 155 8
11:30 - 12:30 525 19 26 184 20
14:30 - 15:30 719 18 39 231 33
15:30 - 16:30 709 23 46 199 22
16:30 - 17:30 596 15 18 99 9
20:00 - 21:00 308 6 29 67 10
21:00 - 22:00 139 3 14 39 5
SUM 4067 144 282 1203 144

ÅDT 7725
Andel
tungtransport 3 %

Tabell 2: Sundgata (04.05.17)
Tid Personbiler Tungtransport Syklende Gående Motorsykler
06:30 - 07:30 26 0 0 2 1
07:30 - 08:30 62 2 6 15 1
10:30 - 11:30 51 1 3 21 0
11:30 - 12:30 32 1 1 21 0
14:30 - 15:30 19 4 4 19 3
15:30 - 16:30 54 4 7 21 1
16:30 - 17:30 56 2 4 16 5
20:00 - 21:00 22 0 0 3 1
21:00 - 22:00 20 2 0 3 1
SUM 342 16 25 121 13

ÅDT 725
Andel
tungtransport 3 %

Ut ifra tellingen e er det tydelig at det er mest trafikk i Storgata .

2.3 Reisevaner
I Storgata var det en tydelig økning i motorsykler og scootere på morgenen, og ut over
ettermiddagen, noe av dette kan nok ses i forbin delse med skolestart på morgen en, lunsjpause på
skolene og skoleslutt på ettermiddagen da Hønefoss videregående ligger et stykke sør for



6 av 7

planområdet , og Ringerike videregående grenser til planområdet i nordøst . Hvis en kjører sørover fra
Storgata kan en også komme til Oslo, så en antagelse er at det er en del av de som kjører i Storgata
kjører i retning til/fra Oslo f.eks. på jobb. I 2016 var det ifølge SSB 4 567 som pendler ut av Ringerike
kommune for jobb, og 3 835 som pendler inn. Dette er et samlet tall for hele kommunen, og ikke
bare Hø nefoss, men det sier litt om at det er en del reising inn og ut av kommunen, og det er
sannsynlig at en del av dette er til/fra Hønefoss.

2.4 Trafikksikkerhet
Det har vært få trafikkulykker i veiene rundt planområdet. Det har vært noen i krysset mellom
St orgata og Sundgata . Dette er traf ikkuhell som har lettere skadet som alvorligste grad. Disse er også
registrert ove r mange år, er blant annet en hendelse som er fra 199 6 (ifølge vegkart Statens
vegvesen).

For myke trafikanter er det fortau på begge sider av kvartalet , med fotgjengerover ganger hjørnet, et
som krysser Storgata og et som krysser Sundgata . Med tanke på skoleveg for barn og unge er det
fortau langs Storgata hele vegen til Eikli barneskole . Brua over Storelva har gjerde mellom
kjørebanen og fortauet. Når Eikli skole legges ned, vil skolevegen være relativt lik.

En kan si at det er god trafikksikkerhet da fartsgrensene på vegene er relativt lave og det er god sikt i
kryssene. For myke trafikanter er vegnettet godt tilrettelagt med fortau og hyppig med
fotgjenge roverganger.

3. Framtidig trafikksituasjon
3.1 Om planforslaget
Reguleringsplanforslaget gir et forslag på fortetting av området med ny bebyggelse langs Sundgata
der det skal være forretning i første etasje og bolig i de øvrige etasjene . Antallet parkerings plasser vil
være styrende for biltrafikken inn og ut av området I denne trafikkanalysen ta r vi utgangspunkt i at
det blir parkeringskjeller med 45 plasser , og parkering på bakkeplan med ca. 20 plasser. I kvartalet i
dag er det ca. 10 plasser. Dette gir 6 0 ekstra parkeringsplasser i planen i forhold til dagens situasjon.

3.2 Framtidig trafikkvolum
Tallene som fremskrives blir ÅDT og deretter makstime. For å finne makstimen bruker vi den
generelle utregningen som er 22% av ÅDT , her er den regnet ut med tille ggene for ÅDT fra
reguleringsplanen . Tallene her er 60 ekstra parkeringsplasser med 3,5 turer per plass. Dette gir en
ÅDT på 210 . Disse turene vil i en viss grad fordele seg på vegene. Det er inn/ut - kjøring både i Storgata
og i Sundgata. Da innkjøringen ti l garasjeanlegget er i Sundgata vil størstedelen av den nyskapte
trafikken passere Sundgata. Vi beregner derfor at 90 % passerer Sundgata. En videre antagelse er at
95 % passerer Storgata. Da er det tatt høyde for at noen vil velge å kjøre fra Sundgata og ut til
Kongens gate. Det gir ve rdiene i tabell 4 under. Framskrivningen av ÅDT er etter 10 år, med 2 %
økning i trafikk (tabell 5).

Tabell 4:

ÅDT Tillegg ÅDT Total ÅDT Makstime
S undgata 725 190 915 200
Storgata 7725 200 7925 1745
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Tabell 5:

ÅDT 2028 Makstime 2028
S undgata 1115 1776
Storgata 9661 2078

Utregningen av makstime kan være noe unøyaktig da tallene fra trafikktellingen viser at det er en
jevnere fordeling ut over dagen enn det makstimen tar høyde for. Tilleggene i trafikken vil bli små i
forhold til trafikken som allerede er på vegene. Under tellingene ble også trafikken og trafikkflyten
observert. Det ble ikke dannet kø noen av stedene. Med tan ke på at planområdet ligger i et kvartal
med flere mulige kjøreveger hvor de nye bilene vil forde le seg, vil den nyskapte trafikken gi små
konsekvenser .

4. Oppsummering

Det er gjennomført en vurdering av planlagt utbygging/arealbruk for planområdet. Basert på
forutsetningene i denne analysen er det estimert at utbyggingen medfører en nyprodusert trafikk
til/fra planområdet på rundt ÅDT 210 kjt/d. Trafikken til/fra planomr ådet vil ikke øke belastningen på
vegene i særlig grad. Området har fortau og et godt utbygd kollektivtilbud.

For beboere, ansatte og besøkende på området tilsier vurderingene av området at det er potensial
for at flesteparten av personturene kan foretas med andre transportmidler enn bil. Dette er ikke
hensynstatt i ber e gningene slik at tallene kan gi et for høyt antall bilturer fra området.

Da området ligger midt i Hønefoss sentrum med få parkeringsmuligheter for besøkende vil dette gi
utslag i antall kjørende til forretningene. Det er likevel vanskelig å kvantifisere hvor mange av
personreisene til/fra handelsvirksomheten som kan overføres til andre transportmidler.
Pa rkeringsmuligheter i området vil gi utslag i fordelingen av gående og kjørende besøk til kvartalet.

Det må understrekes at det er usikkerhet i beregningene.

5. Kilder
• Statens vegvesen, «Håndbok V713 Trafikkberegninger»

• Statens vegvesen, «Håndbok 127 Kapasitet i kryss»

• Statens vegvesens Trafikkdatabase, vegkart.no

• Brakar .no, ruteopplysning buss.
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Kvartal 36 i Hønefoss 
 

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for  
Kvartal 36 i Storgata i Hønefoss hvor det skal legges til rette for oppføring av 
bebyggelse i seks etasjer. Vi ber om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og 
unge, landskap, klima, energi og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd 
med nasjonale føringer.  
 

Bakgrunn 

Fylkesmannen viser til brev av 18. august 2017 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for kvartal 36 ved Storgata i Hønefoss sentrum. Hensikten med planarbeidet 
er å legge til rette for oppføring av bebyggelse i seks etasjer hvor 1. etasje skal være til næring 
og de øvrige etasjene skal legges til rette for bolig. Den 6. etasjen skal være tilbaketrukket. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Fylkesmannen minner om at støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442. Nye boliger med 
uteoppholds- og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med retningslinjen. Ut 
fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan det eventuelt ved 
dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at alle boliger sikres 
en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett soverom, skal 
ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må også ha tilgang til 
uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 
 
Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av 
støyforhold i tråd med støyretningslinjen. Det må også stilles krav om at det ved søknad om 
rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 
støytiltak. Videre må det innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før 
boligene kan tas i bruk. Vi ber om at støyfaglige utredninger følger saken og at eventuelle 
nødvendige støytiltak innarbeides i planen.  
 
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
T-1520 må også legges til grunn. For å unngå at flere eksponeres for luftforurensning, bør 
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning lokaliseres til områder med 
god luftkvalitet. Det er imidlertid ønskelig med økt fortetting av boliger i byområder for å 
redusere bilavhengigheten og dermed luftforurensningen. Kommunen må derfor ha en avklart 
holdning til hvor nye boliger lokaliseres. I rød sone bør det ikke tillates etablering av boliger.  
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Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. 
Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering 
av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og 
tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Vi minner om at lekearealer på tak 
ikke kan aksepteres som eneste løsning, kun som et supplement til arealer på bakkenivå. Ved 
en eventuell omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de 
rikspolitiske retningslinjene krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de 
generelle kravene til lekemuligheter kan oppfylles. Videre må det redegjøres for trafikksikker 
skolevei. 
 
Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom 
bestemmelser om utforming av ny bebyggelse. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om 
landskapsverdier og ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den 
europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. 
 
Eventuelt verdifullt naturmiljø, for eksempel gamle trær, bør ivaretas. Det må som en del av 
planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
 
Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger jfr. blant annet Meld. St. 21 
(2011–2012) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 
fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Det er reguleringsplanen som iverksetter 
tilknytningsplikten. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014. 
 
Kommunen kan også utenom tilknytningsplikt stille krav om tilrettelegging for forsyning av 
vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8. Det må da 
vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig, og settes av areal til rørtraseer, 
varmesentral og lignende. 
 
I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. 
september 2014, står det at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at 
transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. Ut fra dette vil vi be om at planarbeidet legger vekt på trafikksikre løsninger 
for gående og syklende med god tilgjengelighet til sentrum. Det må også vurderes om det er 
behov for tiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler. 
 
Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det 
må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. Vi 
viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
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Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
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RI SI KO OG SÅRB ARH E TSAN AL YSE

REGU LERI N GSPLAN FOR
Kvartal 36, plan - ID 0605_414

30.08 . 2018

Beskrivelse av planområdet

Planområdet er på ca. 2 ,1 9 daa og ligger i Hønefoss sentrum med Storgata i vest og Sundgata i sør.
Reguleringsplanen har bakgrunn i et ønske om å kunne fortette et kvartal i Hønefoss sentrum. I
dagens situasjon er kvartalet brukt til bolig, forretning og kontor. Området er i kommuneplanens
arealdel satt av til sentrum sformål, og er regulert i reguleringsplan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983
til kombinert formål forretninger/kontor, der bestemmelsene også åpner for boliger

Metode og forutsetninger

Sjekklisten skal fungere som en oversikt for å avklare hvilke hendelser som er til stede og hva som
skal analyseres nærmere ih t . DSB sin veileder for Risiko og sårbarhetsanalyse i arealplanlegging –
2017. Der det foreligger grunnlag for analyse, er analys eskjema utarbeidet ih t . veilederen og ligger
vedlagt.

Figur 1 : Pl anområdet vist med stipla linje



Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i
kolonnen «Nei» og kun unntaksvis kommentert.

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i sak er etter plan - og bygningsloven

Aktuelle innsynsløsninger som er benyttet til kildeinformasjon:
DSB: https://www.dsb.no/lover/risiko - sarbarhet - og - beredskap/ og
https://kart.dsb.no/
NVE : https://www.nve.no/flaum - og - skred/arealplanlegging/
- Sjekkliste for reguleringsplan – vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder:
sjekkliste_nve_2016.pdf
- http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_05.pdf
Miljødirektoratet: http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester - og - verktoy/Database/

NGU: http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn

Kart Ringerike kommune : http://kart.ringerike.kommune.no/

NIBIO: https://kilden.nibio.no

Norsk Klimaservicesenter: https://klimaservicesenter.no/

Riksantikvaren: https://www.riksantikvaren.no/

Klimahjelperen: https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere - handboker - og -
informasjonsmateriell/veiledere/klimahjelperen.pdf

Sjekkliste

Problemstillinger: Kommentar
NATURRISIKO Ja Nei
Skred/Ras/ustabil
grunn

Er planområdet utsatt for
snø - , is - , jord - , stein - eller
fjellskred?

x Området ligger ikke innenfor
aktsomhetsområde for skred på
NVE/NGUs aktsomhetskart.

Er det fare for utglidning av
området (ustabile
grunnforhold, dårlig
byggegrunn), eks. kvikkleire.

x Planområdet ligger ikke
innenfor områder med
kvikkleire ifølge NVEs
aktsomhetskart.

Planlegges det tiltak nærere
enn 20 meter fra
bratt/masseførende bekk?

x

Er det fare for flodbølger
som følge av fjellskred i
vann/sjø?

x

Flom i vassdrag Er planområdet utsatt for
flom eller flomskred, også
når en tar hensyn til økt
nedbør som følge av
klimaendringer (se NVE
Atlas)?

x Området ligger ikke innenfor
aktsomhetsområde for flom
ifølge NVEs kart.



Problemer med
overflatevann, avløpssystem,
lukkede bekker,
oversvømmelse i kjellere ,
oppstuving av flomvann
(elveutløp) osv.?

x Det er ikke kjent at det er slike
problemer. Overvann kan
likevel være en utfordring i
tettbebygde strøk med mange
harde overflater, slik at det må
tas hensyn til.

VA - plan må inkludere
overvannshåndtering.

Stormflo Er området utsatt for
stormflo, også når en tar
hensyn til havnivåstigning
som følge av
klimaendringer?

x

Er området utsatt for
bølgepåvirkning eller
oppstuving av flomvann
(elveutløp) i kombinasjon
med stormflo?

x

Vind og nedbør Er området spesielt utsatt for
sterk vind eller store
nedbørsmengder eks. snø?

x Det er stor usikkerhet knyttet til
klimafremskrivninger , men
ifølge Norsk
Klimaservicesenters klimaprofil
for Buskerud fylke, så antas det
at det kan komme større
mengder nedbør fremover.

Planområdet er ikke spesielt
utsatt for store
nedbørsmengder, men som
resten av landet, så kan det ti l
tider komme større mengder
nedbør. Dette er likevel ikke i
større grad enn normalt for
landet, så det anses ikke som
aktuelt med videre utredning.

Skog/lyngbrann Er området utsatt for tørke
eller spesiell brannrisiko som
følge av toglinje, veier,
lyne dslag mm?

x Det er ikke kjent at området er
utsatt for tørke eller spesiell
brannrisiko.

Radon Trengs det særskilte hensyn
til radon?

x Planområde ligger innenfor
område med høy
aktsomhetsgrad på radon ifølge
NGUs kart. Bygg må sikres i
henhold til gjeldene teknisk
forskrift. Temaet er vurdert
videre i analyseskjema 1 .

Kritisk infrastruktur/ samfunnsfunksjoner
Samferdsel/
Transport

Vil uønskede hendelser på
nærliggende transportnett

x En uønsket hendelse på
transportnett vil ikke utgjøre



utgjøre en risiko for
planområdet?

noen v esentlig risiko på
planområdet.

- Vei, bru, tunnel? x
- Sjø, vann, elv,

havneanlegg?
x

- Jernbane ? x
- Flyplass? x

Kan området bli isolert som
følge av blokkert
transportnett, eks som følge
av naturhendelser?

x Det er flere veier til
planområdet, så det er ikke
sannsynlig at området blir
isolert.

Er det transport av farlig
gods i området?

x Det er i kke kjent at det
transporteres farlig gods i
området.

Er det kjente ulykkespunkter
på transportnettet i
området?

x Ingen kjente ulykkespunkt
ifølge vegkart fra Statens
Vegvesen.

Er det spesielle farer
forbundet med bruk av
transportnettet for gående,
syklende og kjørende innen
området?

x Det er ingen spesielle farer for
planområdet.

- Til skole og
barnehage?

x

- Til nærmiljøanlegg,
idrettsanlegg mv.?

x

- Til butikker og
service?

x

- Til busstopp? x
Vannforsyning Ligger tiltaket i eller nær

nedslagsfeltet for
drikkevannskilde?

x

Vil planlagt tiltak/virksomhet
kunne medføre behov for å
styrke/sikre vannforsyningen
i området?

x

Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbar for svikt i
vannforsyningen?

x

Avløp og renovasjon Er det problemer tilknyttet
utslipp, avfallshåndtering,
spillvann, renovasjon osv.?

x

Kraftforsyning Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbar for svikt i
kraftforsyningen?

x

Vil tiltaket endre
(styrke/svekke)
forsyningssikkerheten i
området?

x



Er området påvirket av
magnetfelt fra
høyspentlinjer?

x

Elektronisk
kommunikasjon

Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbar for svikt i ekom
(telefon og internett)?

x

Vil tiltaket endre
(styrke/svekke)
forsyningssikkerheten i
området?

x

Virksomheter som representerer spesiell fare
Medfører planen etablering
av virksomhet (produksjon,
lagring eller transport av
farlige stoffer) som
innebærer spesiell risiko?

x

Vil uønskede hendelser hos
risikovirksomheter utenfor
planområdet
(industriforetak, lager eller
tankanlegg) utgjøre en risiko
for planen?

x

Fare for utslipp av farlige
stoffer, kjemikalier, gasser
eller væsker?

x

Fare for brann og
eksplosjon?

x

Faller virksomheten innenfor
storulykkesforskriften?

x

Ligger planområdet innenfor
en dambruddssone?

x

Berøres planområdet av
militært eller sivilt skytefelt?

x

Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner
Medfører planen etablering
av samfunnsviktig
virksomhet (helse - og
omsorgsinstitusjon, skole,
barnehage osv.) som er
spesielt sårbar for bortfall av
kritisk infrastruktur
(samferdsel, vann og avløp,
kraftforsyning, ekom mm)?

x

Er planlagt virksomhet sårbar
for andre forhold?

x

Farlige omgivelser
Er det regulerte vannmagasin
med spesiell fare for usikker
is i nærheten?

x



Er det terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc.)?

x

Annet? x
Er området påvirket eller forurenset som følge av
tidligere bruk

Er området påvirket av
tidligere virksomhet eks.
forurenset
grunn/sjøbunn/sediment?

x Det er ikke kjent at området er
påvirket av tidligere virksomhet
eller at det har vært virksomhet
i området tidligere som kan
forurense grunn.

Industrivirksomhet som
f.eks. avfallsdeponering?

x

Gruver: åpne sjakter,
steintipper etc.?

x

Militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.?

x

Annet? x
Ulovlig virksomhet

Er tiltaket i seg selv et
sabotasje - /terrormål?

x

Finnes det potensielle
sabotasje - /terrormål i
nærheten?

x

Brann - og ulykkesberedskap
Er det problemer tilknyttet
slukkevannforsyning
(mengde og trykk) i
området?

x

Er det problemer knyttet til
utrykning og utrykningstid,
spesielle brannobjekt i
området?

x Det er ca. 1,5 km fra
brannstasjonen i Hønefoss til
planområdet. Dette vil
innebære en kort utrykningstid.

Har området mangelfull
adkomst for
utrykningskjøretøy?

x Det er flere veger inn på
planområdet, og
tilgjengeligheten fra tilstøtende
veger er god.

Sårbare objekter Vil planforslaget gi økt risiko
for :

Ja Nei

Natur Naturvernområder, andre
viktige naturområder,
rekreasjons - og
friluftsområder

x

Helse - og
omsorgsinstitusjoner

Sykehus, sykehjem,
aldershjem/eldreboliger,
skoler, barnehage

x

Kulturminner Objekter med stor
kulturhistorisk verdi

x Det er ikke registrert
kulturminner i området ifølge
Askeladden. Det er likevel to
bygg vurdert til å ha høy



verneverdi innenfor
planområdet. Konsekvensene
for disse må vurderes o g tas
hensyn til i planarbeidet.

Viktige offentlige
bygninger

Administrasjonsbygg, bygg
for viktige tekniske
funksjoner

x

Trafikk - knutepunkt Jernbanestasjon,
bussterminal, havn, flyplass

x

El - forsyning Kraftverk,
høyspentledninger, trafoer,
dammer m.m.

x

I følge sjekklisten er det kun én hendelse som krever videre utredning.
Hendelsen som er vurdert i eget analyseskjema er følgende :

Analyse av uønsket hendelse nr
Radon 1

Konklusjon:

Eventuelle tiltak er beskrevet i disse analyseskjemaene. Med utførte tiltak vil risiko og sårbarheten
for negative hendelser være minimal.
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Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del) plan.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler ,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse . Forholdet til kollekti vtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveg er) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller

fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk , og det må inngås gjennomføringsavtale med

Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes. Langs riks - og fylkesveger kreves minimum

8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn – teknisk anlegg» . Nor malt kreves

teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik

fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for forhåndsvurdering

før endelig planforslag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn.

Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /1 5 m med mulighet for

vegmyndigheten til å fastsette økt generell byggegrense til 1 00 m / 50 m. Byggegrensen

skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle områ det. For

regulering av støyømfintlig e formål nær riks - eller fylkesveg kreves støyforholdene

dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. ”Fylkesdelplan for avkjørsler og

byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndeparte mentet 7.

desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 1 00 m.



2

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

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.

Det er vik tig at det lages planer med god bredde på fortau og gang/sykkelveg. Bredden bør

være minimum 3 meter. Dette av hensyn til at gående og syklende kan passere hverandre

samt at fortauet må kunne ryddes maskinelt for snø.

Vi forutsetter ny uttalelse fra State ns vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



ANALYSE AV UØNSKET HENDELSE NUMMER:

NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE :

BESKRIVELSE AV UØNSKET HENDELSE OG LOKALE FORHOLD:
Bakgrunn: Innånding av luft med mye radongass er påvist helsefarlig. Radongass og de datterproduktene som
oppstår ved radioaktiv nedbrytning avgir stråling. Den farligste type stråling i denne sammenheng er såkalte
alfastråler. Disse strålene kan skade cel ler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til
kreftceller. Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft.

Uønsket hendelse – Bygging av blokker uten radonsperre som gir v arig eks ponering av alfastråler som fører til
tilfeller med lungekreft.

MULIGE ÅRSAKER TIL HENDELSEN:
Innpusting av radongass

Bygging på grunn med radon

Ikke radonsperre i bygg

EKSISTERENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK

EKSISTERENDE SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE (FOREBYGGENDE) TILTAK:
Radonsperre

Radonmålinger

EKSISTERENDE KONSEKVENSREDUSERENDE (SKADEBEGRENSENDE) TILTAK:
Radonmåling

Ventilasjon

VURDERI NG AV SANNSYN LIGHET FOR HENDELSEN
SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring

x Sjeldnere enn 1 gang per 1 000 år
( < 0,01 %)

BEGRUNNELSE FOR SANNSYNLIGHET :

Er ca. 370 nordmenn som får lungekreft som følge av å være utsatt for radon hvert år. De fleste tilfellene skyldes
da av en kombinert røyking og radon. Radon kommer også fra grunnen, og med en blokk på flere etasjer vil
sannsynlighet for å puste inn farlige gasser bli mindre.

1

Radon



VURDERI NG AV KONSEKVENSER

VERDI: KONSEKVENSTYPE:
Konsekvenskategori

Forklaring1 2 3 4 5
L iv og helse Dødsfall

x
x 0 døde

1 skadetSkader og sykdom
BEGRUNNELSE:
Det er ca. 42 leiligheter i planforslaget. Dette vil si at det er mange som potensielt berøres av radongassen. Det er
likevel ingen leiligheter i 1 . etasje, kun i 2. - 6., noe som vil si at det er færre som blir skadet av gassen. 1 skadet er 1
om får lungekr eft som følge av langvarig eksponering for radon.

VERDI: KONSEKVENSTYPE: 1 2 3 4 5 Forklaring

Stabilitet Manglende dekning for
grunnleggende behov

x

Ingen

1 får forstyrrelser over lenger
tid

Forstyrrelser i
dagliglivet

BEGRUNNELSE:
Det vil ikke føre til manglende dekning for grunnleggende behov, og heller ikke stor konsekvensgrad av forstyrrelser
i dagliglivet. Det er her da regnet med at det kan bli en indirekte konsekvens av lungekreft at den ene personen blir
sykemel dt eller lignende, og derfor blir hindret i å dra på skole/jobb og at det endrer dagliglivet til den ene
personen .

VERDI: KONSEKVENSTYPE: 1 2 3 4 5 Forklaring

Natur og miljø Langtidsskader –
naturmiljø

Langtidsskader –
kulturmiljø

Ingen

Ingen

BEGRUNNELSE:

Ingen natur - eller kulturmiljøer blir skadet.

VERDI: KONSEKVENSTYPE: 1 2 3 4 5 Forklaring

Materielle verdier Økonomiske tap x < 1 mill. kr

BEGRUNNELSE:

Vil bli en økonomisk påkjenning for den ene skadete. Her er kun de direkte kostnadene for enkeltpersonen regnet
med.

SÅRBARHETSVURDERING

Radongassen med tilfeller av lungekreft berører b eboere i boligene .

Planområdet ligger innenfor område med høy aktsomhetsgrad for radon.



SAMLET VURDERING AV KONSEKVENS
Samlet vurdering av konsekvens vurderes å være stor på grunn av mulig skadet person. Øvrige konsekvenser er
ikke store, og det vil kun være den ene skadete og dens pårørende som vil bli berørt.

FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK :

Balansert ventilasjon

Krav om radonmålinger

Krav om byggmessige tiltak som radonsperre ol.



BUSKERUD
TYLKESKOMMUNE M0TTATT 14 AtJË.2017

UTVIKTINGSAVDELINGEN

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum

3s02 HøNEFOSS

Vår dato: 1.7.08.20L7

Deres dato: 75.06.20t7
Vår referanse:
Deres referanse:
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Vår saksbehandler:
lngvild Tjønneland, tlf. 32 80 86 38

PlanlD 414R - Kvartal 36 - Storgata Sundgata - gnr 318 bnr 5L4 ,

L37 ,138 m. fl. - Hønefoss - Ringerike kommune - detaljregulering

- varsel om oppstart - uttalelse om nyere tids kulturminner

Vi viser til brev datert 15. juni 2OL7 der det varsles oppstart av planarbeid for kvartal 36 (Storgata

- Sundgata) i Ringerike kommune, jf. pbl 5 12-8. Høringsfrist var 24. juli 20L7. Vi viser til e-post
sendt 2. juli 2OL7 hvor fylkeskommunen har fått utsatt svarfrist til 11. august 2017.

Buskerud fylkeskommune gir med dette kulturminnefaglige innspill tíl planarbeidet når det gjelder
nyere tids kulturminner.

KORT OM PLANEN

Planområdet ligger i sentrum av Hønefoss. Formålet med planarbeidet er å legge t¡l rette for
utvikling av tre eiendommer langs Sundgata. Det ønskes tilrettelagt for næringsareal i 1. etasje
samt boliger i 2.-6. etasje hvorav 6. etasje tenkes tilbaketrukket.

Det foreslås en relativt høy utnyttelse av de aktuelle tomtene med konsekvenser for sol og

skyggeforhold i omrâdet. Planområdet omfatter eldre bygninger hvorav enkelte bygg har hØV

bevaringsverdi. Forhold knyttet til solforhold, kulturminner og estetikk vil særlig tas hensyn til og

belyses i den videre planprosessen.

Planområdet er uregulert, men er avsatt til sentrumsformål i gjeldende kommuneplan.
Arealbruken innenfor senterområdene skal bygge opp under Hønefoss sentrum som kommune-
og regionsenter.

NYERE TIDS KULTURMINNER

Planområdet er bebygd. Bebyggelsen består av trehus- og murgårdsbebyggelse, av både nyere og

eldre dato. Ringerike kommune gjennomførte en verdivurdering av bebyggelsen i Hønefoss i

20OO/àOOL, og deler av jugend- og sveitserstilsbebyggelsen innenfor planområdet ble vurdert t¡lå
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ha verneverdi, Vi viser til denne kulturmínneregistreringen, og vi 9¡6r spesielt oppmerksom på at

hjørnegården i Bloms gate 9 (31 S/1 1 S) og Storgata 20 (3L71 5L4) er vurdert til ä ha høy verneverdi.

Vi anbefaler at ovennevnte kulturminneregistrering blir en del av kunnskapsgrunnlaget for
planarbeidet. Vi ser også positivt på at det skal tas hensyn til og legges vekt på kulturminner og

estetikk i planarbeidet, jamfør redegjørelse i oversendelsesbrev og i saksframlegget.

Vi vil ikke motsette oss at bygn¡nger som ikke er vurdert til å ha verneverdi rives, men vi anbefaler

at den verneverdige bebyggelsen bevarcs. Bruk av hcnsynssone c) bevaring av kulturm¡ljø (SOSI

H570), og bestemmelser til hensynssonen, er et virkem¡ddel for dette. Vi anbefaler videre at nye

tiltak i området tar hensyn til eksisterende verneverdig bebyggelse. Vi anbefaler derfor at

kommunen stiller krav til plassering, volum og utforming av ny bebyggelse i planområdet for å

sikre god tilpasning til omgivelsene, jf. pbl 5 29-2. Det bØr utarbeides gode illustrasjoner som viser

hvordan planområdet er tenkt utbygd og hvordan den verneverdige bebyggelsen kan inkorpores i

prosjektet.

Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken

fylkeskonservator

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

lngvild Tjønneland
rådgiver bygningsvern

Kopitil:
FYLKESMANNEN I BUSKERUD

Statens veryesen Region SØr

POSTBOKS 1 604

Serviceboks 723

3007

4808
DRAMMEN
ARENDAL
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Fra: Sindre Lafton <lafton@eiendomshuset.no> 
Sendt: 25. juni 2018 14:42 
Til: Mathilde Høglund 
Kopi: Kjell Hansen; Tore Isaksen; dag@fhr.no; Ida Marie Weigård; Einar Lundstad 
Emne: Kvartal 36 - Sundgata innstilling 
 
Arealplanlegger Mathilde Høglund 
 
Viser til telefonsamtale i dag. Det ble nevnt i samtalen at kommunens administrasjon så likt på reguleringssaken i kvartal 46 (Stangsgate) og kvartal 36 
(Sundgata), og jeg forsto det dithen at innstillingen da også ville være negativ til kvartal 36.  Ida (Mjøsplan) har sendt over plandokumentene for kvartal 36. 
Vi har nå lagt ned så mye arbeid i saken at vi ønsker den politisk behandlet. 
 
Når det gjelder selve innstillingen, vil jeg si at det vil være meget skuffende om innstillingen vil være annerledes enn hva innstillingen fra rådmannen var for 
1 år siden. I rådmannens vurdering av 18.04.2017 heter det: «Det anses ikke som nødvendig å avvente områdeplan for Hønefoss for nærmere avklaringer av 
overordnet transportsystem i Hønefoss. Dette fordi prosjektet ligger et stykke fra en mulig utvidelse av kollektivakse i Kongensgate». Nettopp forholdet til 
byplanen var en del av problemstillingen også for 1 år siden, der man kom frem til at prosjekt kvartal 36 skulle få fortsette uavhengig av byplanarbeidet. 
 
Dette ble vedtatt i Formannskapet for kun 1 år siden og Kommunestyret har siden dette gjentatt at pågående reguleringssaker som ikke er til hinder for 
byplanen skal få fortsette. Vi legger ned betydelige ressurser for å få fremmet disse sakene, nettopp på grunnlag av de vedtak som fattes i kommunen. Vi 
forventer derfor at denne saken vil få en positiv innstilling fra rådmannen med påfølgende politisk behandling. Noe annet vil være lite forutsigbar 
behandling. 
 
For vår del har denne saken og en annen side. For 2 år siden signerte vi avtaler med 2 grunneiere om opsjon på kjøp av deres eiendommer i 
Sundgata/Storgata. Disse avtalene er tidsbegrenset og har en varighet på 3 år fra nå. Vi brukte lang tid på forhandlinger for å få dette til og det er stor 
usikkerhet om disse kan fornyes dersom det viser at prosjektet ikke blir realisert før avtalens utløp. Under befaringen med Formannskapet mai 2017, var 
dette og et tema. Vi ser at det forventes at byplanen skal vedtas i løpet av 2019. Vi regner med at det fortsatt er en del usikkerhet med tanke på tidsaspektet 
på dette. Etter vi fikk vedtatt oppstart for kvartal 36 for 1 år siden, har vi lagt ned betydelig med tid og ressurser i dette prosjektet. Om det skulle vise seg at 
dette prosjektet må vente til behandling av byplanen, vil prosjektet mest sannsynlig ikke la seg gjennomføre. For oss ville det ha vært bedre om kommunen 
nektet oppstart for 1 år siden, slik at vi allerede da kunne skrinlagt prosjekt kvartal 36 og unngått å bruke masse tid og ressurser. 
 
Det er verdt å nevne at vi har 3 andre pågående reguleringsplaner i sentrum som allerede er stoppet på grunn av byplanarbeidet.  St. Olavs gate/Askveien, 
Telegrafalleen og kvartal 46. For prosjektene St. Olavs gate/Askveien og Telegrafalleen, har vi forståelse for at disse må vente på byplanen, da de blant annet 
kan komme i konflikt med nye veiløsninger. Når det gjelder kvartal 46, hadde vi forventet at denne skulle få fortsette uavhengig av byplanen. Men i denne 



saken var ikke byplanarbeidet blitt belyst på samme måte som i kvartal 36. Og når denne planen ble vurdert til å ha innvirkning på byplanen av rådmannen 
og politikerne, slår vi oss til ro og venter. Vi mener imidlertid at kvartal 46 ikke kan sammenlignes med kvartal 36, da det i kvartal 36 tidligere er gjort en 
vurdering med tanke på forholdet til det pågående byplanarbeidet. 
 
Vi håper nå at både administrasjon og politikere vil vise forutsigbar saksbehandling/politikk for planen i kvartal 36 og sende den ut på høring. 
 
Vennlig hilsen 
Lafton Eiendom AS 
Sindre Lafton 



Fra: Sindre Lafton [lafton@eiendomshuset.no] 

Til: Knut Kjennerud [Knut.Kjennerud@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Kjersti Fossum Engnæs [kfe@advokatkfe.no]; Kjell Hansen 

[Kjell.Borre.Hansen@ringerike.kommune.no]; Tore Isaksen 

[Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no]; dag@fhr.no [dag@fhr.no]; Ida Marie Weigård 

[ida@mjosplan.no]; Einar Lundstad [el@sgark.no]; terje.dalen@ringerike.kommune.no 

[terje.dalen@ringerike.kommune.no]; Mathilde Høglund 

[Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no]; Linda Kristin Nethus []; 

arnfinn.baksvaer@glitreenergi.no [arnfinn.baksvaer@glitreenergi.no]; 

alf.h.meier@gmail.com [alf.h.meier@gmail.com]; arbrob@online.no [arbrob@online.no]; 

torbohn@aolnorge.no [torbohn@aolnorge.no]; elsalillps@gmail.com [elsalillps@gmail.com]; 

hilde_steinhovden@hotmail.com [hilde_steinhovden@hotmail.com]; Sindre Lafton 

[lafton@eiendomshuset.no]; anne.sandum@bfk.no [anne.sandum@bfk.no]; 

mariwe@online.no [mariwe@online.no]; stein.roar.eriksen@gmail.com 

[stein.roar.eriksen@gmail.com]; Pål Lafton [pal@eiendomshuset.no] 

Sendt: 29.08.2018 14:25:58 

Emne: Kvartal 36 - reguleringssak 

Vedlegg: Møtereferat 13.08.18.PDF; Kvartal 36 - fremdriftsplan regulering.docx 

Vi viser til pågående reguleringssak for kvartal 36 i Hønefoss, møte med kommunen 13.08, samt referat fra dette 

møtet. Det vises og til telefonsamtaler med saksbehandler Mathilde Høglund og assisterende rådmann Terje 

Dalen i etterkant av møtet fant sted. 

 

Vi har lest igjennom møtereferatet og gått igjennom saken fra vi startet med den. Møtereferatet er i og for seg 

korrekt, men det er flere punkter i dette som ikke ble diskutert i møtet, men som heller er av rene 

saksopplysninger. 

 

Kort fortalt er vi meget kritiske til hvordan kommunen har behandlet denne saken. Vi setter derfor rådmann, 

ordfører og politikere i HMA på kopi på denne epost, slik de også er klar over saksgangen. Det er også skrevet et 

eget brev som skal legges ved saksdokumentene som blir sendt til behandling. 
 

Ved behandling av oppstart var rådmannen positiv til at vi skulle få fortsette reguleringssaken uten å måtte vente 

på den nye områdeplanen for Hønefoss. Det ble argumentert fra rådmannen at "Dette prosjektet ligger et stykke 

fra en mulig utvidelse av kollektivakse i Kongensgate" og "Det var lite sannsynlig at rammene i dette prosjektet 

ville gå ut over det som ville bli akseptert i overordnet byplan".  Formannskapet stemte så for oppstart av 

prosjektet. 15 måneder etter dette ønsker nå administrasjonen i kommunen at vi skal vente på byplanen likevel. 

 

Ut ifra de opplysninger vi fikk i møtet med kommunen 13.08 og det som er skrevet i møtereferatet, kan vi ikke 

se noen nye vesentlige momenter i saken som skulle tilsi at denne planen nå skal settes på vent. Alle de 

problemstillinger som er nevnt i møtereferatet har vært diskutert og tatt opp tidligere i prosessen. Det pågående 

byplanarbeidet har vært en kjent sak i dette prosjektet fra vi startet opp. Som mot argumentasjon at det ikke er 

noen nye momenter i saken som skulle tilsi at prosjektet blir satt på vent, sier administrasjonen at det blir gjort på 
grunn av planfaglige vurderinger. Det virker derfor som om kommunen konstruerer nye argumenter for å sette 

planen på vent. 

 

Vi gjentar det vi skrev før behandling av oppstart, at å sette dette prosjektet på vent til høringsfristen til byplanen 

vil mest sannsynlig sette en stopper for hele prosjektet. Vi har en tidsbegrenset avtale om kjøp av to av 

eiendommene og ved å måtte vente på byplanen, vil vi i beste fall ha ett år igjen av avtalen når prosjektet er 

ferdig regulert. Dette er alt for kort tid på å kunne få realisert et slikt prosjekt. For vår del ville det derfor vært 

bedre om kommunen stanset dette prosjektet rett etter oppstartsmøte, slik at vi hadde unngått å bruke så mye tid 

og ressurser. I plan- og bygningslovens §12-8 heter det at dersom kommunen ønsker å stoppe et privat 

planinitiativ, skal dette gjøres så tidlig som mulig i oppstartsfasen og senest like etter oppstartsmøtet. For vår del, 

vil en utsettelse nå bety det samme som at saken blir stoppet. 
 

Det må og nevnes at vi i november 2015 fikk en fremdriftsplan fra kommunen, som selv foreslo fremdriftsplan 

for prosjektet med stadfestet reguleringsplan ultimo november 2016. Det er nå snart 2 år siden og det er kun 

kommunen som er skyld i treghet i fremdriften. Vi har på grunn av denne saken, og også andre saker vi  har 



under regulering heller ingen tiltro til at kommunen klarer å holde de lovnader de nå gir med behandling av den 

nye byplanen. 

 

Ringerike kommune kan ikke behandle en privat forslagsstiller på denne måten. Kommunen kan ikke først 

argumentere for at ett prosjekt ikke går utover byplanen, så at forslagsstiller bruker tid og ressurser i over et år 

for så plutselig å få det stoppet. Vi mener derfor rådmannen må revurdere sin varslede innstilling med å sette 

prosjektet på vent og at prosjektet får fortsette uavhengig av byplanen. Noe annet ville være fullstendig 

uforutsigbar behandling og det kan ikke Ringerike kommune være tjent med. 

 
Vennlig hilsen 

Lafton Eiendom AS 

Sindre Lafton 

 

Vedlegg: 

- Møtereferat 13.08.2018 

- Fremdriftsplan regulering 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-104   Arkiv: PLN 401  

 

 

Klagebehandling. Nr. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  
 

Forslag til vedtak: 

1. Klager på plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt tas ikke til følge. 

 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering slik det fremgår av dette 

saksfremlegget.» 

 

3. Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (jf. 

forvaltningsloven § 42). 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt, 

05.04.2018, sak 25/18. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 7 klager på 

vedtaket, fremsatt av naboer, gjenboere og Nordsia Vel. 

 

Klagene dreier seg om høy utnyttelse av eiendommene, bygget er høyere enn omkringliggende 

bebyggelse, har en annen byggestil enn øvrig bebyggelse og vil skape presedens. Bygget truer 

boliger med høy verneverdi, det forringer bokvalitet og verdi av nabotomter og gir økt trafikk i 

en allerede belastet Hønengate og flere biler i sidegatene til Hønengaten, som vil gå ut over 

trafikksikkerheten og gi mye støy, bygget fører med seg dårligere lysfohold og gir skygge.  

 

Klagene tar ikke opp viktige momenter som ikke allerede er kommet frem i merknader til 

offentlig høring av planforslaget og som er vurdert i planprosessen. Rådmannen opprettholder 

derfor sine vurderinger slik de framgår av saksframlegget ved 2. gangsbehandling, og anbefaler 

at klagene ikke tas til følge. Dersom kommunestyret ikke vedtar å ta klagene til følge, sendes 

saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 



- 

 

Dersom klagene ender med at klagere likevel får medhold, vil det være uheldig å sette i gang 

tiltak på områdene for reguleringsplanen før klagen er endelig avgjort. Rådmannen anbefaler 

derfor at klagene gis utsettende virkning. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

1. Oppstart av «detaljregulering for nr.401 Hønengaten 40-44 boligprosjekt», ble 

behandlet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 09.02. 2015, sak 12/15, 

og i formannskapet 17.02. 2015, sak 22/15. 

2. Planforslaget ble 1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

03.10.2016, sak 92/16, og i formannskapet 18.10.2016, sak 203/16. 

3. Planforslaget ble 2. gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 

05.03. 2018, sak 12/18, i formannskapet 2, 20.03.2018, sak 8/18 og vedtatt i 

kommunestyret 05.04. 2018, sak 25/18.  

 

Nærmere om klagesaken 

Kommunestyret vedtok i møte 05.04. 2018, sak 25/18 detaljregulering for nr. 401 Hønengaten 

40-44 boligprosjekt. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 7 klager på 

vedtaket, fremsatt av følgende:  

1. klage fra Cicilie Myrvang, datert 18.04. 2018 

2. revidert klage fra Nordsia Vel v/Jens E. Fjeld, datert i e-post 26.04. 2018 

3. klage fra Alida van Rooijen, datert 19.04. 2018 

4. klage fra Jamileh Masaeli, Carlos J. Rojas Mendoza og Yvonne Myhre, datert 19.04. 2018 

5. klage fra advokatfirmaet Buttingsrud DA som representerer Daniel Alexander Holm, Marte 

Ågesen Trondsen, Trinelise og Helge Østvang, datert 03.05. 2018 

6. klage fra Espen Odderbø med to vedlegg, datert 04.05. 2018. 

7. klage fra Tone Dalen, datert 04.05. 2018. 

 

Rådmannen tolker klagene til å inneholde følgende momenter: 

Klager 1 er eier av Parkgata 31 som ikke er nabo eller gjenboer, men beboer i nabolaget. Viser 

til uttalelser ved behandlingen. Klager på for høy utnyttelse av eiendommen og ett bygg som er 

2-3 etg. høyere enn all annen omkringliggende bebyggelse, som vil medføre mye støy, skygge, 

flere biler i sidegatene der det etterlyses trafikksikkerhet, dårlige lysforhold mm. Foreslår færre 

større leiligheter i flere mindre bygg i 2. etg. og at utkjøring for ny bebyggelse skal rett ut i 

Hønengata, slik at de som flytter inn ikke kan benytte omkringliggende gater for å komme 

hjem.  

 

Klager 2 representerer Nordsia Vels medlemmer i dette området. Viser til tidligere uttalelse. 

Nordsia Vel er en velforening som jobber med å fremme en fornuftig byutvikling i samspill med 

eksisterende bebyggelse, samtidig som innbyggernes interesser blir ivaretatt. Vellet reagerer på 

følgende forhold i planen: Bygget bryter med høyde og stil og opphever tidligere planer, 

bygget truer boliger med høy verneverdi og vil skape presedens, bygget forringer bokvalitet og 

verdi av nabotomter, bygget fører til økt trafikk i en allerede belastet Hønengata, samt 

sidegater som Parkgata og Grensegata. Trafikksikkerheten er et vesentlig punkt. Hønengaten, 

men spesielt Parkgata er en mye brukt skolevei som allerede nå er utsatt. Vellet føler seg 

tilsidesatt og ikke hørt i denne saken. Vellet forutsetter at klagen fører til at vedtaket blir 

opphevet, samtidig som den gir oppsettende virkning. 
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Klager 3 er eier av Hønengata 33 som er gjenboer på østsiden av Hønengata. Påpeker følgende 

saksbehandlingsfeil og mangler: Ringerike kommune har ikke kommet med tilstrekkelig 

solanalyse, samt støy og framtidig refleksjonstøy analyse som er vesentlig for hennes eiendom. 

Ringerike kommune trenger å komme med en megler/takst rapport i henhold til 

verdiforringelse for Hønengata 33. Stilen med 4 etasjer kommer ikke overens med 

omkringliggende bebyggelse og stil. En ny fasadetegning må fremvises. Innsyn fra 4. etg. 

Krever kompensasjon for støydempende skjermings gjerder, beplanting og vinduer. 

 

Klager 4 er eiere av Grensegata 12 som er gjenboere på østsiden av Hønengata. Tilnærmet 

likelydende klage som klager nr. 3 og viser til at de bor i et 110 år gammelt bygg som er 

følsomt for vibrasjoner. Er engstelig for byggeperioden for det nye bygget. 

 

Klager 5 er eier av henholdsvis Parkgata 29 og Parkgata 19 som er nærmeste naboer i vest.  

1. Det anmodes om at klagen gis oppsettende virkning.  

2. 1) Vedtakets manglende begrunnelse: Enkeltvedtaket mangler begrunnelse, 

saksbehandlingen er ikke i samsvar med forvaltningens lovfestede krav og manglende 

dokumentasjon/utredning. 

2. 2) Saksbehandlingen er ikke i samsvar med forvaltningens lovfestede krav 

Mener at planer om boligblokk er i strid med føringer i overordnet og gjeldende kommuneplan. 

Kommunen har dispensert fra dette ved vedtak om detaljregulering av Hønengata 40-44. 

2. 3) Manglende dokumentasjon/utredning 

Endringene i dette området fra eneboliger til blokkbebyggelse skjer uten begrunnelse eller 

helhetlig vurdering. Utredningsnivået er utilstrekkelig i forhold til de virkningr/presedens 

vedtaket medfører og utredning er mangelfull. 

3. Annet  

Klager mener at en gesimshøyde i dette området på kote +93 vil kunne medføre et bygg på 5 

etasjer. 

4.Avslutning  

Planprosessen har vært uforsvarlig og utilstrekkelig. Virkninger av planen er ikke tilstrekkelig 

utredet. Den vedtatte planen og dets virkninger/presedens for omgivelsene er ikke tilstrekkelig 

utredet, dette anføres å ha virket bestemmende inn på innholdet i vedtaket. Vedtaket må 

kjennes ugyldig. 

 

Klager 6 er eier av Gullagata 14 og er nærmeste nabo til planen i syd. Mange, også politikere 

har hatt store motforestillinger i forhold til utbyggingen. Mener dette er en «spesialregulering» 

for de aktuelle tomtene. Klager på manglende overordnet plan for endringene denne planen 

skaper presedens for. Ikke gjort vurderinger i saksunderlaget for kapasiteter for barnehager, 

skoler, samt vann og avløp. Er en rekke nøyaktigheter og saksfeil. Eksempelvis negative 

konsekvenser for naboer. Vedlagte takster viser verdiforringelser i størrelsesorden 2,2 mill. kr. 

Påpeker stilbrudd i forhold eksisterende bebyggelse og manglende trafikksikkerhet i 

sidegatene. Hevder sviktende skjønn av kommunestyret da vedtaket bygger på en 

«spesialregulering» av tomtene. Klager er kjent med at andre fylkeskommuner hindrer 

kommunene i å bygge ut etter slik «spesialregulering». Ber om at klagen gir oppsettende 

virkning. 

 

Klager 7 er eier av Parkgata 30 som ikke er nabo eller gjenboer, men beboer i nabolaget. 

Konsekvensene av boligprosjekter er ikke godt nok utredet i forhold til trafikksikkerhet, 

byggets høyde og volum for nabolaget. Flere mindre bygg vil også stå for fortetting i forhold til 
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de tre eksisterende eneboligene på tomtene. Et slikt boligprosjekt vil stå i stil med omliggende 

bebyggelse og ikke fått så store konsekvenser som dagens plan får.  

 

Uttalelse fra forslagsstiller Lafton eiendom AS ved sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

Forslagsstiller har oppsummert hver og en av klagene. Kommentarene er sammenstilt for alle 

fordi klagene er til dels svært like, stort sett basert på tidligere innspill som har vært behandlet i 

planprosessen og at de innbyr til «omkamp» av meninger om planinnholdet, noe som 

forslagsstiller mener er avgjort ved vedtaket i kommunestyret. Forslagsstiller går ikke inn på 

den formelle lovligheten og formen på vedtaket. 

Konkret mener to av klagerne (på andre siden av Hønengata) at de skulle fått utredet 

refleksjonsstøy og soldiagram for deres eiendommer. De kom ikke med tilsvarende merknader 

da saken var under behandling. Men deres eiendommer inngår i sol-/skygge-diagrammene i 

planbeskrivelsen. Mht refleksjonsstøy erstatter nytt bygg tilsvarende fasader for bebyggelsen 

som skal fjernes. Støy for deres eiendommer vil derfor ikke kunne bli endret, og i alle fall ikke 

så mye at de kan ha rett på tiltak. Når det nye bygget skal prosjekteres må tiltakshaver uansett 

forholde seg til støyretningslinjene, som er inntatt i planbestemmelsene. Klagegrunnlaget mht. 

at den vedtatte planen er ugyldig kan derfor ikke være til stede. Forslagsstiller mener 

grunnlaget for klagene bør baseres på om vedtaket er gyldig, basert på om saken har fulgt plan 

og bygningslovens intensjoner og bestemmelser bl.a. vedr.: i. Planprosess, ii. Medvirkning, iii. 

Planfremstilling, iv. Utredningsplikt 

 

i. vedr. planprosess: Planen er riktig varslet. Innspillene til varslene har fulgt saken og er 

kommentert i hht kommunens maler. Planbehandlingen har fulgt planlovens krav til utleggelse 

til offentlig 

ettersyn, dokumentasjon av innkomne merknader som alle er kommentert. 

Sluttvedtaket er etter forslagsstillers mening gyldig, og uten at det har vært gjenværende 

innsigelser på vedtakstidspunktet.  

ii. vedr. medvirkning: For uten de skriftlige rundene med varsel og offentlig utleggelse har det 

vært møter med naboer. Medvirkning og informasjon har derfor ikke vært mangelfull. Tvert 

om, pga naboers motstand har dette punktet vært spesielt viet oppmerksomhet. Planen er livlig 

kommentert i lokalavisen, slik at det ikke er tenkelig at noe er vedtatt uten naboer eller andres 

viten. 

iii. vedr. planfremstilling: Planen er blitt fremstilt i hht kommunens krav og statlige veiledere. 

Detaljplanen gjelder foran tidligere vedtatte planer, slik planloven beskriver. Det er ikke noe 

krav om at den skal være helt i tråd med eldre overordnede planer eller at det må lages 

overordnet plan først. Viktige prinsipper om utviklingen av Hønengata er spesifikt omtalt. 

iv. vedr. utredningsplikt: Planen har ikke hatt krav til konsekvensutredning. Utredede tema er i 

antall og omfang godkjent av kommunen. Det skal også gjøres oppmerksom på at kommunale 

etater har vært med å godkjenne planen uten at deres saksområde er grundig utredet, da de 

åpenbart ikke er problematiske. Dette er vanlig i planfremstilling og behandling. Tema som 

utredes bør være beslutningsrelevante for at de skal inn i plandokumentene i et vesentlig 

omfang. Følgene for naboene er etter beste skjønn både utredet og kommentert. Påstander om 

verdiforringelse er etter forslagsstillers mening feil, men kan bare overprøves i rettsapparatet 

dersom noen ønsker å fremme dette der. 

 

Rådmannens kommentarer 

Generelt er ikke naboer parter i reguleringssaker, men de skal varsles og har som oftest en 

rettslig klageinteresse og kan derfor klage. Det er vurdert i denne saken at vilkårene for 

realitetsbehandling er til stede.  



- 

 

Til klager 1: Klager på høy utnyttelse av eiendommen og høyde på bygget som vil medføre 

mye støy og skygge, flere biler i sidegatene der det etterlyses trafikksikkerhet. Foreslår færre, 

større leiligheter i mindre bygg i 2. etg. og utkjøring for ny bebyggelse føres rett ut i 

Hønengata.  

Tilpasning til omkringliggende bebyggelse er framlagt i flere skisseprosjekter i løpet av 

planprosessen, og vurderes av rådmannen som tilstrekkelig ivaretatt. Rådmannen har inntatt i 

klagesaken et eget avsnitt som opplyser om høyder på bygg i nærliggende reguleringsplaner, se 

under. Rådmannen mener at foreslått høyde på bygg ikke avviker fra øvrige vedtatte 

reguleringsplaner i dette området av Hønefoss og at foreslått volum er innenfor kommunens 

vedtatte målsetting om fortetting og øket boligvekst i byen. Opplysninger om trafikken i 

sidegatene er viderformidlet til kommunal veimyndighet og utbyggingenheten, som i disse 

dager planlegger tiltak for å øke trafikksikkerheten i bl.a. Parkgata. Dette er tiltak som ligger 

utenfor denne reguleringsplanens grense. Det er ikke forsvarlig å etablere egen utkjørsel rett ut 

i Hønengata fra den nye bebyggelsen.  

 

Til klager 2: Norsia Vel føler seg tilsidesatt i denne saken og påpeker momenter som er drøftet 

tidligere i saksprosessen. Vellet er opptatt av byggestil, høyde, bokvalitet og det nye bygget 

truer boliger med høy verneverdi.  

Vellet har, som alle andre, hatt mulighet til å uttale seg gjennom hele planprosessen. Vellet har 

også benyttet seg av dette og kommet med uttaleser. De hensyn som påpekes av vellet har 

dermed blitt drøftet tidligere i planprosessen. Bolig med høy verneverdi er avklart med 

Buskerud fylkeskommune, ved offentlig ettersyn, til å være boliger med verneverdi. Men 

fylkeskommunen motsetter seg ikke riving, da bebyggelsen har store råteskader. Se for øvrig 

rådmannens kommentarer til de andre klagene om likelydende klagemomenter.  

 

Til klager 3: Det er ikke utført tilstrekkelig solanalyse, støy og framtidig refleksjonstøy-analyse 

som er vesentlig for hennes eiendom. Påpeker stilendring og problemer med innsyn. Hevder 

verdiforringelse og krever kompensasjon.  

Eiendommen, som ligger på andre siden av Hønengata, inngår i sol-/skygge-diagrammene i 

planbeskrivelsen. For refleksjonsstøy vises det til at nytt bygg tilsvarer fasader for bebyggelse 

som skal rives. Støy for deres eiendommer, Hønengata 33 og Grensegata 12, vil derfor ikke 

kunne bli endret særlig, og i alle fall ikke så mye at de kan ha rett på tiltak. Nytt bygg må 

forholde seg til støyretningslinjene, som er inntatt i planbestemmelsene.  

Påberopet erstatningsansvar/kompensasjon, ved vedtak om reguleringsplan, utløses bare ved 

diverse former for rådighetsinnskrenkninger på den aktuelle eiendommen. Rådmannen kan ikke 

se at denne eiendommen har fått noen rådighetsinnskrenkninger. 

 

Til klager 4: Nesten likelydende klage som nr. 3 og rådmannen viser til kommentarene for nr. 

3. Denne gjenboeren viser til at de bor i et gammelt hus som er følsomt for vibrasjoner, og er 

engstelig for byggeperioden for det nye bygget. Huset ligger på motsatt side av Hønengata og 

eksponeres antakelig i dag for både støy, støv og rystelser fra trafikken. Med tanke på 

byggeperioden for det nye bygget, så henviser rådmannen til byggetekniske forskrifter som 

uansett skal ivareta omgivelsene også i en byggeperiode.  

 

Til klager 5: Avsnitt 1. i klagen) Kravet om at klagen gis oppsettende virkning er 

imøtekommet.  

2. 1) Vedtak og begrunnelse.  
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I pbl § 1-9 første ledd, heter det at forvaltningsloven gjelder med de særlige bestemmelser som 

er gitt i plan- og bygningsloven. Begrunnelsen for vedtaket om regulering dokumenteres 

skriftlig i saksframlegget, som framlegges samtidig med forslag til vedtak ved politisk 

behandling. Dette er en vanlig framgangsmåte i reguleringssaker. Et reguleringsvedtak der 

begrunnelsen ønskes i vedtaksform vil, som regel, måtte bli uhensiktsmessig langt.   

Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger og begrunnelser for denne reguleringen slik 

de framgår av saksframlegg til 2. gangsbehandling. 

2. 2) Saksbehandlingen er ikke i samsvar med forvaltningens lovfestede krav. 

Ved oppstart av arbeidet med reguleringsplan er det krav om varsling av berørte offentlige 

organer og andre interesserte. Det er også et krav om at planspørsmålet først skal tas opp med, 

og legges fram for planmyndigheten i møte dersom andre enn kommunen skal utarbeide 

planforslaget. I denne planprosessen var det en politisk planoppstart der informasjon om 

planlagt innhold og avgrensing av reguleringsplanen.  

Det foreligger ingen dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Det er utarbeidet en 

detaljregulering innenfor rammene av bestemmelsene i gjeldende arealdel av kommuneplan. I 

samfunnsdelen har kommunestyret vedtatt å planlegge for at 70 % av befolkningsveksten skal 

skje i Hønefoss-området. Rådmannen mener at reguleringsvedtaket følger opp målsettingen i 

kommuneplanens samfunnsdel.  

2. 3) Manglende dokumentasjon/utredning 

Regulering nr. 401 faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning (KU). Temaer som 

det er gjort rede for i løpet av planprosessen er, etter rådmannens mening, tilstrekkelige for at 

kommunestyret skulle kunne fatte vedtak i reguleringssaken. 

3  Annet  

Klager mener at en gesimshøyde i dette området på kote +93 vil kunne medføre et bygg på 14 

m og dette vil kunne gi 5 etasjer. 

Maks byggehøyde er kote +93. Gjennomsnittshøyde på terreng er kote +79. Dette gir 14 m 

høyde som fordeles på 4 etasjer og delvis nedgravd parkeringskjeller.  

4  Avslutning  

Planprosess har vært uforsvarlig og utilstrekkelig. Virkninger er ikke tilstrekkelig utredet.  

Formålet ved varslig og høring er bl.a. å få innspill om forhold som kan ha innvirkning på 

planen og løsninger i området. Det er avholdt egne møter med naboer for gjensidig informasjon 

i løpet av planprosessen. I løpet av planprosessen er temaer utredet og fastlagt i 

reguleringsplanen. For planmyndigheten, i dette tilfelle kommunestyret, skal saken opplyses så 

godt som mulig før vedtak. Etter rådmannens mening har planprosessen avklaret de temaer 

som er vanlige ved delatjregulering av et boligprosjekt, slik at kommunestyret kunne fatte 

gyldig vedtak i reguleringssaken. 

 

Til klager 6: 

Overordnet plan for dette området er gjeldende arealdel i kommuneplanen med 

kommuneplanbestemmelsene. Denne er til revidering, men vedtatt arealdel gjelder inntil ny blir 

endelig vedtatt. I tilleg gjelder ny vedtatt samfunnsdel av kommuneplanen. 

 

 

Det foreligger ingen dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Det er utarbeidet en 

detaljregulering innenfor rammene av bestemmelsene i kommuneplanen og vedtatte 

målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel.  

En detaljregulering kan ikke danne presedens for andre regulereinger med mindre dette 

presiseres i vedtak eller bestemmelser. Det foreligger ikke noe vedtak eller bestemmelser i 

denne planen som binder opp andre reguleringer.  



- 

 

Det er ikke krav til dokumentasjon på valg av detaljnivå i en planprosess. Det er en faglig og 

politisk vurdering som legges til grunn, og i dette tilfelle ble det valgt en detaljregulering.  

 

Denne detaljreguleringen er ikke underlagt forskrift om konsekvensutredning (KU).  

Formålet ved varslig og høring er bl.a. å få innspill om forhold som kan ha innvirkning på 

planen og løsninger i området. I løpet av planprosessen er temaer utredet og fastlagt i 

reguleringsplanen. For planmyndigheten, i dette tilfelle kommunestyret, skal saken opplyses så 

godt som mulig før vedtak. Etter rådmannens mening har planprosessen avklaret de temaer 

som er vanlige ved delatjregulering av et boligprosjekt, slik at kommunestyret skulle kunne 

fatte vedtak i reguleringssaken. 

 

Når det gjelder påstander om erstatningsansvar ved vedtak om reguleringsplan, så utløses dette 

ved diverse former for rådighetsinnskrenkninger. Vedr. erstatningsansvar så heter det i pbl’s § 

15-3 medfører reguleringsplan «av andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som 

byggetomt, og den heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen 

betale erstatning etter skjønn» Rådmannen kan ikke se at dette er tilfelle i denne saken. 

Kommunen kan også komme opp i saker om ekspropriasjon der kommunen reguelrer privat 

eiendom til fordel for samfunnstjenelige formål i strid med grunneiers ønsker. Rådmannen kan 

heller ikke se at dette er tilfelle. 

Kravet om at klagen gis oppsettende virkning er imøtekommet. 

 

Til klager 7:  

Regulering nr. 401 faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning (KU). Saken er 

opplyst så godt som mulig før vedtak i kommunestyret.  

Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger og begrunnelser slik de framgår av saken 

 

Opplysning om høyder på bygg i nærliggende reguleringsplaner 

I regulering nr. 401 Hønengt 40-44 vil bygget kunne bli ca 13,5 m høyt, 4 etasjer, øverste 

etasje trappet ned mot naboene. Nedenfor sammenstilles høyder for reguleringer i nærheten 

langs Hønengata. 

 

I vedtatte nyere reguleringsplaner langs samme side av Hønengata er tillatte etasjehøyder som 

følger: 

Regulering nr. 358 Hønengata 18-20: tillatt gesimshøyder er 11.0 m og tillatt mønehøyde er 

15,0 meter over gjennomsmittlig terrengnivå. Mindre tekniske takoppbygg kan tillates høyere. 

Området er ikke bygd ut til maks høyder i dag. Området inngår i plan 431 Områderegulering 

Hønefoss og er dermed under ny planvurdering. 

Regulering nr. 394 Hønengata 26: Tillatt bygningshøyde er til kote +91,5, med flatt tak. 

Høyden på terreng er ca kote 76-77 Det vil si at bygget kan bli ca. 14,5 m høyt. 

Ventilasjonsrom mm kan ha større høyde. Dette betyr i praksis en bebyggelse på 4 etasjer med 

delvis nedgravd parkeringskjeller. Området inngår i plan 431 Områderegulering Hønefoss og er 

dermed under ny planvurdering.   

Boligblokka i Parkgata 13 er omtrent like høy som vedtatt høyde for Hønengata 26. 

 

På østsiden av Hønengata er det to reguleringer i gang i nærheten: 

Nr 410 Detaljregulering Hønengata terrasse: Forslag om 2 boligblokker i 2 – 5 etasjer som 

trappes opp bakover mot jerbanen. Her justerte strategi- og planutvalget høyden, ved 

1.gangsbehandlingen, til at det skal bygges med max. 3 etg.  
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Nr. 271 Områderegulering for Øvre Hønegata øst er i sin sluttfase, innsigelse fra Statens 

vegvesen gjenstår. Her legges det opp til bygg fra 2 etg. og opp til 7 etg. som vil gi max 24 m 

høyde.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Klagene er vurdert i forhold til § 28 i forvaltningsloven og 

kommunen har kommet til at vilkårene for realitetsbehandling er til stede.  

Klage på reguleringsvedtak forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA), 

formannskapet (FS) og kommunestyret (KS). Dersom HMA og FS finner grunn til å ta klagen 

til følge, legges saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket.  

Dersom KS ikke tar klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannen er klageinstans etter delegeringsfullmakt fra departementet. 

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 

ledd. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

1. Klagene på vedtak av «Detaljregulering for nr.401 Hønengaten 40-44 boligprosjekt» 

tas til følge. 

 

Dersom kommunen velger å ta klagene til følge, vil dette kunne medføre at planen blir 

opphevet. For endring og oppheving av en reguleringsplan gjelder, i hovedregel, samme 

bestemmelser som for utarbeiding av ny reguleringsplan, jf. § 12-14. Konsekvensene kan da bli 

at forslagsstiller må utarbeide en ny reguleringsplan for dette området. 

 

Rådmannens vurdering 

Enkelthetene i klagen er gjennomgått i avsnittet «Rådmannen tolker klagen til å inneholde 

følgende momenter» og kommentert i avsnittet «Rådmannens kommentarer». Klagene er også 

forelagt forslagsstiller og dennes kommentarer er oppsummert under avsnittet «Uttalelse fra 

forslagsstiller Lafton eiendom AS ved sivilingeniør Bjørn Leifsen AS».  

 

Klagene tar ikke opp viktige momenter som ikke allerede er kommet frem ved merknad til 

varsel om oppstart og ved offentlig høring av planforslaget. Det er viktig å merke seg at 

regionale myndigheter ikke har hatt innsigelse til denne planen. Rådmannen opprettholder 

derfor sine vurderinger og begrunnelser slik de framgår av saksframlegget ved 2. 

gangsbehandling. 

 

Basert på det overstående anbefaler rådmannen at klagene ikke tas til følge. Dersom klagene 

ender med at klager får medhold, vil det være uheldig å gjennomføre tiltak i planområdet før 

klagene er endelig avgjort. Dette begrunnes i at beslutning av iverksetting vil kunne medføre 

uopprettelig skade eller tap i tilfelle Fylkesmannen ikke finner det riktig å opprettholde 

kommunestyrets vedtak. Dette er en prosessledende beslutning og kan ikke påklages. 

Rådmannen anbefaler derfor at klagen gis utsettende virkning. Bygningsmyndigheter og 

tiltakshaver er underrettet om dette. 

 

I saksutredning til 2. gangsbehandling hadde rådmannen, i tillegg anbefalt vedtak, utformet to 

alternative forslag til vedtak i tillegg til innstillingen. Behandlingen i kommunestyret, 05.04. 

2018 i sak 25/18, ble derfor et planfaglig politisk valg der nr. 401 Detaljregulering av 

Hønengata 40-44 boligprosjekt ble vedtatt. Ut fra overstående mener rådmannen at hele 



- 

behandlingen av denne plansaken har vært forsvarlig saksbehandling og anbefaler at denne 

avgjørelsen blir stående etter klagebehandlingen. 

 

Saken skal opplyses så godt som mulig. Rådmannen mener at opplysningsplikten er oppfylt. 

Tilpasning til omkringliggende bebyggelse vurderes som tilstrekkelig ivaretatt. 

Rådmannen mener at både foreslått høyde og volum er innenfor kommunens vedtatte 

målsettinger om fortetting og øket boligvekst i Hønefoss by. 

 

Den samla vurderingen i saksframlegget ved 2.gangsbehandling opprettholdes og rådmannen 

anbefaler at klagene ikke tas til følge. 

  

Vedlegg 

1.  Saksframlegg til 2.gangsbehandling av planforslaget, 16.02.18 

2. Oversiktskart, planområdet 

3. Planbeskrivelse nr. 401 Detaljregulering Hønengata 40-44 boligprosjekt 

4. Reguleringsbestemmelser til nr. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 

5. Plankart nr. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 

6.  Klage fra Cicilie Myrvang, datert 18.04. 2018 

7.  Revidert klage fra Nordsia Vel v/Jens E. Fjeld, datert i e-post 26.04. 2018 

8.  Klage fra Alida van Rooijen, datert 19.04. 2018 

9.   Klage fra Jamileh Masaeli, Carlos J. Rojas Mendoza og Yvonne Myhre, dat. 19.04.18 

10. Klage fra advokatfirmaet Buttingsrud DA som representerer Daniel Alexander Holm, 

Marte Ågesen Trondsen, Trinelise og Helge Østvang, datert 03.05. 2018 

11. Klage fra Espen Odderbø med to vedlegg, datert 04.05. 2018. 

12. Klage fra Tone Dalen, datert 04.05. 2018. 

13. Uttalelse fra motpart, forslagsstiller Lafton eiendom AS ved sivilingeniør Bjørn Leifsen 

AS, oversendt pr. e-post 13.06. 2018.  

14. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, HMA 05.03.18, sak 12/18 

15. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, Formannskapet 20.03.18, sak 

8/18.  

16. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, Kommunestyret 05.04.18, sak 

25/18  

17. Brev fra Bygningsmyndigheten i Ringerike kommune datert 27.07. 2018 med 

opplysning om at det foreligger nabomerknader og at byggesøknaden avventes 

inntil klagen er behandlet. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09. 2018 

 

 

 Tore Isaksen  

  rådmann 

 

 

ansvarlig hos rådmannen: Terje Dahlen 
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leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-59   Arkiv: PLN 401  

 

2. gangsbehandling 0605_401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling.  

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Sammendrag 

Reguleringsplan for Hønengata 40-44 legger til rette for en boligblokk med til sammen 21 

boenheter. En verneverdig bygg må rives for å få plass til ny bebyggelse. Det har kommet 13 

innspill til planen da den var på høring. Rådmannen synes det er krevende å plassere denne 

moderne bygningen i en gate som har tydelig historisk og arkitektonisk preg og har derfor 

utformet alternative forslag til vedtak, men har valgt å fremme forslag om at det godkjennes 

en byggeskisse med flatt tak.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Lafton eiendom AS ønsker å utvikle en boligblokk med 4 etasjer og parkeringskjeller på 

tomten. Planområdet omfatter gnr 317 bnr 184, 186 og 187 som foreslås regulert til 

boligformål. Til sammen utgjør eiendommene 2290 m2. Planforslaget legger til rette for 

boligbebyggelse med til sammen 21 boenheter. Planforslaget medfører riving av eksisterende 

bebyggelse. 

 

Arbeidet med boligprosjektet har pågått siden 2013. Det ble meldt om formel oppstart av 

planprosess i begynnelsen av 2015.  

 

Det ble utarbeidet og vurdert flere alternativer til arkitektonisk utforming av nybygg og 

foretatt flere befaringer i området, både av kommunen og eksterne fagmyndigheter. 

Møter med naboer har blitt avholdt to ganger. Både i forkant av at planen ble lagt ut på 

offentlig ettersyn av forslagstiller, og av kommunen i etterkant av offentlig ettersyn på 

bakgrunn av innsendte innspill/protester. På møtene har det ikke blitt oppnådd enighet.  Både 

nærmeste berørte naboer og beboere i området er stort sett sterkt i mot den foreslåtte 

bebyggelsen. Protestene går hovedsakelig på høyde, volum, estetikk og trafikksikkerhet for 

barna langs Parkgata. Høyde og volum for prosjektet er dimensjoner som vurderes å være i 

tråd med forventet befolkningsvekst.  



- 

 

Saken fremmes nå til 2.gangs behandling med 3 alternative forslag til vedtak – avslag av 

planforslag i nåværende arkitektonisk utforming, løst til byggeskisse med saltak eller løst til 

byggeskise med flatt tak. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel hvor det er ønske om å legge til 

rette for fortetting i sentrumsnære områder og befolkningsvekst innen 2030.   

 

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

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

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

byutvikling nært, gang – sykkel og kollektivløsning. 

 

 

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. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I Formanskapets møte av 19.10.2016, Sak: 203/16 ble det vedtatt å legge forslag til 

detaljeguleringsplan for Hønegata 40-44 ut på høring og offentlig ettersyn. Planen var på 

høring fra 28.10.2016 til 15.12.2016. Det har kommet i alt 13 innspill/merknader, hvor 7 av 

disse er protester mot utbygging og klager fra naboer. Ingen innsigelser fra regionale 

myndigheter.  

 

Vurdering av uttalelsene til planforslaget med både forslagstillerens og rådmannens 

kommentarer legges ved saken. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

I løpet av planprosessen har Buskerud fylkeskommune kommet med sterke anbefalinger om 

at det foreslåtte byggekonseptet ikke passer inn i gateløpet og mener at det bryter sterkt med 

omkringliggende bebyggelse. Politikerne har også tidligere i planprosessen signalisert behov 

for å gjøre nærmere vurdering av foreslått byggekonseptet ut i fra fylkeskommunens 

forutsetninger om tilpasning ved gjennoppbygging av verneverdig bebyggelse. 

 

Da kommunen behandlet saken om Hønegata 26 ble det ikke stilt strenge krav til 

estetisk/arkitektonisk utforming av prosjektet. Rådmannen mener imidlertid at det er andre 

forhold som gjelder for prosjektet Hønengata 26 enn for Hønengata 40-44 og at disse to 

prosjektene ikke skal sammenlignes. Grunnen til det er at prosjektet Hønengata 26 har 

plassering i et annet kvartal som allerede er modernisert estetisk sett.  
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Dersom kommunen har ønske om å bevare preget i øvre del av Hønengata vil det være 

naturlig å stille krav til tilpasning. Og kommunen har fortsatt mulighet til å bestemme 

hvordan gata, fra Hønengata 30 og utover, skal se ut arkitektonisk.  

 

 

Alternative forslag til vedtak 

 

Alternativ 1 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse 

i området. Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne 

grunnlag til et helt nytt byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent 

inntil forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser. 

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske elementer 

fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk preg.  

3. Foreslått høyde og volum for prosjektet er dimensjoner som er i tråd med forventet 

befolkningsvekst. 

 

Alternativ 2 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med saltak. 

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Gjennom planprosessen har kommunen, Fylkeskommunen og privat forslagstiller prøvd å 

finne en arkitektonisk utforming for dette boligprosjektet som vil i større grad vil passe inn 

strøkets karakter både i forhold til høyde, volum og byggeskikk (estetikk).  

 

Før planen ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn var det foreslått 4 alternativer, utarbeidet 

ut fra samme byggekonsept, ett av disse ble valgt og skissert i planforslaget – 4 etasjer, 21 

leiligheter, flat tak. I uttalelser både fra kulturmyndighetene (Fylkeskommunen) og naboer 

vurderes det at det valgte konseptet viser fortsatt en for dominerende utforming i forhold til 

omkringliggende bebyggelse. 

 

Da planen var på offentlig ettersyn kom det flere innspill hvor det tas opp forhold knyttet til 

høyde, volum, estetikk og trafikksikkerhet for barna langs Parkgata. Utfordringene ved 

gjennomkjøring i Parkgata er kjent. Rådmannen anser at dette er en problemstilling uavhengig 

av den aktuelle reguleringen og at problemet skyldes kapasitetsproblemer i Hønengata. 

Utbygging sentralt inntil kollektivaksene, slik dette prosjektet er et eksempel på, har 

potensiale til å generere mindre trafikk enn tilvarende prosjekter med større avstand til 

sentrum. Rådmannen vurderer tiltak i den aktuelle gata, f.eks. enveiskjøring, men dette må 

gjøres som del av en større vurdering da trafikken kan bli flyttet fra Parkgata til andre gater og 

dermed gi en forverret situasjon i disse.  

 

Videre har kommunen anbefalt at forslagstilleren utarbeider ett nytt forslag til løsning 

(byggeskisse) med saltak for å forsøke å få bedre tilpasning til omkringliggende bebyggelse. 

Forslagstilleren har utarbeidet nytt byggeskisse/alternativ løsning med saltak ut fra samme 
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byggekonsept som alle forrige alternativer (se vedlegget: Byggeskisse med flatt tak, 

opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling og Byggeskisse med saltak.) 

 

 

Det har vært utfordrende for rådmannen å velge hvilken innstilling til politisk vedtak som er 

riktig å foreslå. Isolert sett ser prosjektet godt gjennomtenkt, men rådmannen har vanskelig 

for å anbefale å plassere denne moderne bygningen (som byggeskisse fra høringen viser) i en 

gate som har tydelig historisk og arkitektonisk preg. Derfor har også rådmannen utformet 

alternative forslag til vedtak, dersom de folkevalgte ønsker å ta andre grep om den estetiske 

utforminga, enn det rådmannen legger opp til. 

 

 

 

Utdyping av vedtaksalternativene:  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling. 

Dette betyr i praksis at ferdig bygning skal se omtrent ut som på 

byggeskisse/illustrasjon til 1.gangsbehandling. 

Reguleringsbesttemmelsene oppdateres med krav om takform. 

 

Alternativt vedtak 1: 

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Det vurderes at boligkonseptet med foreslått estetisk utforming ikke er tilstrekkelig 

tilpasset omkringliggende bebyggelse: 

o Svalgangsløsningen mot Hønengaten er et fremmed element i området og 

kvaliteten for leilighetene mot svalgangen blir dårligere. 

o Gavleveggene bør ha vinduer som bidrar positivt estetisk sett.  

o Alle foreslåtte takformer av forslagtilleren fremstår som fremmed element i 

området.  

o Utforming av vinduer mot svalgangen fremstår som fremmed element i 

området.  

Planen sendes tilbake til forslagstilleren for utarbeidelse av helt nye forslag til 

byggeskisser som skal danne grunnlag for byggekonsept fra scratch. Dette innebærer 

økonomiske konsekvenser for utbyggeren. 

Administrasjonen tar ny runde med forslagtilleren etter gitte politiske signaler om 

hvordan folkevalgte mener Hønengata skal se ut, og fremmer nytt konseptforslag med 

BYA-45% innenfor tomtegremser. Forutsetning at planforslag ikke legges ut til ny 

høring og offentlig ettersyn. Planforslaget med nytt byggekonsept legges frem til 

sluttbehandling.  

 

Alternativt vedtak 2:  

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse for salt tak. 

Dette betyr i praksis at ferdig bygning skal se omtrent ut som på vedleg med 

byggeskisse/illustrasjon med saltak.  

Reguleringsbesttemmelsene oppdateres med krav om takform. 
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Tilpasning til omkringliggende bebyggelse vurderes som tilstrekkelig ivaretatt utover dette. 

Rådmannen vil påpeke at arbeidet med dette boligprosjektet har pågått i 5 år, som er ganske 

lenge for et slik prosjekt, og at både foreslått høyde og volum er innenfor kommunens ønske 

om fortetting og sterk boligvekst i Hønefoss by.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Planbeskrivelse 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

3. Planbestemmelser 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

4. Plankart 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

5. Byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling. 

6. Byggeskisse med saltak. 

7. Referat fra møte med naboer 30.11.17 etter offentlig høring. 

8. Svar fra Teknisk forvaltning - Henvendelse vedrørende Parkgata. 

9. Vurdering av uttalelsene etter høring og offentlig ettersyn. 

10. Uttallelser: 

a. Statens Vegvesen. 

b. Fylkesmannen i Buskerud. 

c. Buskerud Fylkeskommune. 

d. HRA. 

e. Fortidsminneforeningen avd. Ringerike og omegn (Elisabeth Solenby). 

f. Nordsia Vel’s styre. 

g. Beboere Parkgata 30 (Gro Paulsen Tone Dalen og Rolf Fugleberg). 

h. Anne-Berit Haugen Rijken. 

i. Marte Aagesen Trondsen og Daniel Alexander Holm. 

j. Trinelise og Helge Østvang. 

k. Hazbo Osmanovik. 

l. Cicilie Myrvang. 

m. Espen Odderbø. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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1 Bakgrunn

E iendommen e gnr 317/ 184, 1 86 og 187 , med gatenr. hhv 40, 42 og 44, er i dag bebygd med
eldre bebyggelse. De tre teigene utgjør til sammen ca 2290 m2.

Firma Hønengt 40 - 44 AS vil være tiltakshaver.

Planlegger vil være Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS i samarbeid med SG Arkitektur, med mulig
bruk av underkonsulenter til spesielle deler av utredningsa rbeidene.

Hønefoss, 15 . 4.2016

Bjørn Leifsen
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2 Prosess

Etter forutgående møte r og søknad av 15.9.2014 ble p lan oppstar t vedtatt av Ringerike
Formannskap 17.2.2015 og så 24.2.2015 varslet av Ringerike kommune . Det har også vært
kontakt med naboene mht utbygging.

Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken.

På basis av de presenterte ideer og innkomne innspill er her planen laget .

3 Dagen situasjon

3.1 Beliggenhet

Planområdet ligger inntil Hønengaten og Grensegata, samt naboeiendommer i vest og syd:
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Ortofoto av området:

Skråfoto:
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3.2 Planstatus

3.2.1 Gjeldende kommuneplan
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som bolig område. Se utsnitt ne denfor:

Eiendommen e er uregulert , men inngår reguleringsvedtektene fra 1965. Disse er i praksis lite
aktuelle i dag.

4 Reguleringsplan for s laget.

På neste side , og i vedlegg, er planforslaget vist .

Hele plano mrådet er på ca 2,86 daa.

Plankartet er utarbeidet på basis av situasjonsplanen for skissert bebyggelse.
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Situasjonsplan:
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Plankartet:

Plankartet avspeiler situasjonsplanen relativt direkte mht byggeområde, trafikkarealer og
uteområder, men der er lagt inn noe buffer mht byggeområdet slik at det kan være mulig å
justere eksakt plassering og byggets stø rrelse og form/fotavtrykk. Løsningene av fortau i
Hønengata er mer eksakte.

Planloven åpner for å behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt. Det er aktuelt i dette
tilfellet. Byggesøknaden vil i så fall bli fremmet samtidig med sluttbehandlingen a v planen.

4.1 Bebyggelse

Nytt bygg er ikke detaljprosjektert ennå, men det er laget skisser som viser hvordan resultatet
av planen kan bli. På neste sider er dette vist, som ei boligblokk i 4 etasjer:
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Fasader:

Snitt hele Hønengaten:
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Perspektiv mot Hønengata :

I sum mener en å vise her at byggets størrelse ikke vil bli for stort eller høyt når en ser det i
sammenheng med andre bygg og prosjekter. På sikt vil bebyggelsen langs Hønengaten
måtte bli på høyde med dette.

Fotoillustrasjoner:

Mot bakgården/ Parkgata:

Øvre etasjer er trappet ned for å minske høyde - og skyggevirkningen mot naboene.
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4.2 Sol/ skygge .

Bygget kan bli inntil ca 13 ,5 m høy t. Virkningen mht sol/skygge av et slikt bygg er
dokumentert her:

Av diagrammene kan det avleses at naboene i vest får skygge på tomta kun tidlig morgen i
vinterhalvåret, bebyggelsen i nord midt på dagen i vinterhalvåret, og bebyggelsen i øst, dvs
på den andre siden av Hønengata, ettermiddag/kveld i store deler av året. Men bebyggelsen
her har ikke relevante uteplasser mot vest/Hønengata. Diagrammene viser at
skyggevirkningen for naboer blir begrenset og bør være fullt ut akseptable i en by.

4.3 Utnyttelse og høyder.

Utnyttelsesgraden e er satt til % BY A = 10 0 % . Dette er en nominell utnyttelsesgrad, da den
representerer kun byggeområdet som er satt tett rundt det planlagte bygget. Tomtas
utnyttelse er på ca BYA=40 - 45 % når en tar med bygg og interne trafikkarealer. I dag er
utnyttelsesgraden ca BYA=35 %. Økningen i utnyttelse er derfor beskjeden.

Maksimal byggehøyde er satt til maks høyde kote +9 3. F att tak . Høyden på terreng og
Hønengata er her på ca kote 79 . Byggehøyden tilsvarer derfor 4 etasjer med delvis
nedgravd parkeringskjeller. Se snitt av tenkt ny bebyggelse ovenfor .

Boligene er tenkt å ha balkonger mot vest . Mot øst er planlagt svalganger med delvis
innglassing. Disse grepene vil gi nødvendig skjerming mot støy.

Antall boliger kan bli 20 - 22 stk .
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Bebyggelsen skal plasseres i den viste byggelinjen, som refererer seg til den øvrige
bebyggelsen på denne siden av Hønengata.

4.4 F ormål .

Planen inneholder formål ene bolig/blokkbebyggelse, felles gårdsplass, felles lekeareal,
veg, kjøreveg, fortau, sykkelfelt og grønnstruktur. Dvs at arealbruken innen planområdet er
så differensiert som en detaljplan tilsier den skal være.

Andre viktige planelementer er at bygget er lagt i rekken av den øvrige bebyggelsen i
Hønengata vha byggelinje, dvs at plasseringen mot Hønengata er styrt med denne linja.

All eksisterende bebyggelse skal fjernes.

Eiendomsgrensene mellom dagens eiendommer skal fjernes.

4.5 Arealbruk .

Arealbruken fordeler seg slik:
Formål: Areal i daa
PBL. § 12 - 5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse blokk 1. 048
Felles gårdsplass 0.246
Felles lekeareal 0.643
PBL. § 12 - 5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg 0.176
Kjøreveg 0.299
Fortau 0.252
Sykkelfelt 0.106
Annen veggrunn - grøntareal 0.030
PBL. § 12 - 5, ledd 3 – Grønnstruktur
Grønnstruktur 0.054
SUM 2.855

Det er få endringer i arealbruken fra i dag til det planen viser.

4.6 Topografi .

Tomta er i hovedsak helt flat .
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5 Konsekvenser

5.1 Trafikk .

Gatenettet i området er her vist:

Planområdet ligger i ner kant i bildet, i krysset mellom Hønengata og Grensegata:
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Skråfoto av gate nettet (fra Gule sider):

Hønengata Fv35 er mye trafikkert og er en viktig gjennomfartsåre i Hønefoss.

Hønengata er nokså nylig oppgradert med definerte kjørefelt både for biler og syklende,
samt kantsteiner og busslommer. Denne planen vil forholde seg til den nye gata uten å
gjøre endringer i gatele gemet.

Grensegata er første avkjøring til eksisterende bebyggelsen på denne siden av Hønengata
når en kommer nordfra. Når en kommer sørfra vil Gullagata være likestilt mht atkomst til
de eksisterende boligene.

Ingen av de indre boliggatene har fortau.

G atene er en del plaget av at når det er kø i Hønengata så kjører en del bilister inn
Grensegata eller Gullagata og kjører parallelt med Hønengata mot sentrum. Dette er mulig
hele Parkgata frem til Nygata og lyskrysset. Dette er imidlertid forhold som denne planen i
liten grad påvirker eller kan ta ansvar for å løse. Ønsker kommunen å gjøre noe med
problemet kan det løses ved stengninger av en eller flere gater.
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Mengder

Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) forbi dette planområdet for Fv35 er
17 700 kjt/d i 2015 , hvilket gir en makstime på ca 2 4 0 0 kjt/t. Skiltet hastighet er 40 km/t
og andel tungtrafikk antas å være ca 10 %. Fremskrevet i 10 år vil trafikken i Hønengata
kunne være ca 22 000 kjt/d, med makstime på ca 2 950 kjt/t.

Det er ca 60 bol iger somsokner til Grensegata og Gullagata. Det vil normalt generere en
trafikkmengde på ca ÅDT=250 kjt/døgn som tilsvarer ca 35 kjt/t i makstimene morgen og
ettermiddag. Pga at det er to inn - og utkjøringsmuligheter vil trafikken herfra fordeles på
både G rensegata og Gullagata. Gullagata har dessuten en og del trafikk til/fra
virksomhetene i Ankersgata (bl.a Fel leskjøpet og andre forretninger ) samt til annen
bebyggelse i området. Antatt trafikkmengde her er ca 1500 kjt/d.

Parkgata på denne siden av Gullagata antar en har en trafikk på ca ÅDT=200 kjt/d.

For Grensegata vil en anta at ca 40 boliger vil ha den som primæratkomst, dvs at den får en
trafikkmengde på ca ÅDT=160 kjt/d, tilsvarende ca 20 kjt/t i makstimen. Med lekkasje av
trafikk fra Hønengata som ta snarveier her kan disse tallene bli høyere, spesielt i
makstimen.

Prosjektet inneholder ca 20 - 22 leiligheter. Nyskapt trafikk vil med d ette kunne anslås til å
bli ca 9 0 kjt/d, med makstime på ca 1 2 kjt/t. I pr aksis a ll denne trafikken vil gå via
Grensegata , som så vil øke sin trafikk til ca 250 kjt/d. Noen kan tenkes vil kjøre Parkgata
parallelt med Hønengata i morgenrushet.

Prosjektet vil i liten grad endre trafikkmengdene i Hønengata. Det vil være avviklinge n i
atkomsten , samt de sikkerhetsmessige forhold , som vil være sentralt mht trafikk.

Atkomst.

I dag har to av de gjeldende eiendom mene atkomst til Hønengata . Hønengata 44 har
atkomst til Grensegata. Se skrå foto nedenfor .
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Atkomst fra to eiendommer blir altså med dette prosjektet sanert, slik at Hønengata mellom
Gullagata og Grensegata på denne siden blir avkjørselsfri.

En har ikke vurdert flere alternative atkomster, da det er et vegpolitisk ønske å redusere
an tall utkjøringer til Hønengata.

Tilta ket vil heller ikke gi større problemer med avviklingen eller trafikksikkerheten i
Hønengata. Det skyldes de små trafikkmengdene tiltaket vil skape, samt at punktet der
avkjøringen er, er i et etablert kryss i Hønengata som allerede er utformet i den siste
oppgraderingen av gata. Det er derfor ikke vurdert eventuelle behov for å endre
kryss utformingen .

Parkering.

Parkeringsbehov for de ca 20 - 22 nye boligene innenfor planområdet ivaretas med 1
biloppstillingsplass per boenhet på egen tomt, i underetasjen til boligblokka . Det er i tillegg
avsatt 6 parkeringsplasser på bakkenivå, primært for besøkende . Sykkelparkeringsplasser
er ikke spesifisert på situasjonsplanen, men vil bli ivaretatt i planen.

I plan bestemmels en e settes det krav til et tilstrekkelig antall parkeringsplasser for biler og
sykler .
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Kollektivtilbud

Det er busstopp i Hønengata nær planområdet i begge kjøreretninger. Der går det ofte
bybusser og andre regionale busser.

Kollektivtilbudet er derfor så godt på stedet som Hønefoss kan tilby.

Gående og syklende .

Inntil planområdet er det fortau , sykkelfelt og fotgjengerfelt, slik at en kan bevege seg til i
alle retninger så trygt en kan få det i et byområde .

Planen vist nytt fortau fra utkjøringen i Grensegata og frem til Hønengata.

5.2 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.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller
innunder tilknytningsplikten som omfatter nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye
bygninger med samlet utbygging over 1000 m2, sa mt eksisterende bygninger over 1000 m2

BRA hvor det skal foretas en hovedombygging.

5.3 Barn - og unges interesser

Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds - eller lekeareal av barn
og unge i nærmiljøet.

I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass . Dette er det satt
krav til i bestemmelsene . For 22 boliger vil det tilsi 550 m2. Avsatt lekeområde i planen er
på 643 m2.

A v a ndre større lekeområder i nærområdet finnes et ved Frikirken, rett på andre siden av
Parkgata og Gullagata, der det er ballplass . Dit er det ca 250m. Like ved ligger også St.
Hanshaugen , som er et større friområde.

Nærmeste barneskole er Hø nefoss skole so m kun ligger ca 4 50 unna. Ungdomsskolen er
Hov ungdomsskole, som ligger ca 1, 2 km unna. Til begge steder er det fortau og
fotgjengerfelt.
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5.4 Universell utforming

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell
utforming .

5.5 Grunnforhold

Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet . Byggegrunnen forventes
i hht NGU - kartlegging å være fyllmasser. Dette regnes som stabile masser og det er ingen
registrerte problemer, verken i eldre eller ny bebyggels e i området. Bygget bør fundamenteres
mht til at det fra Hønengata vil bli utsatt for rystelser fra tungtrafikk over lang tid.

5.6 Kulturminne r

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området. D ersom det i forbindelse
med bygg - og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete kulturminner , skal arbeid straks
stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune skal varsles.

Fylkeskommunen er kontaktet mht mulig vern/hensyntagen av den eksisterende
trehusbebyggelsen i området, og de har bef art eiendommen og avgitt uttalelser om denne.
De konkluderer med at trehusbebyggelsen kan tillates å bli revet, men ønsker ikke
høy/massiv bebyggelse her, men oppdelte bygg helst i kun 3 etasjer. De har i møte vurdert
alternative utforminger av blokken, og foreslått å trappe ned høydene av blokken mot syd.

Forslagsstiller mener at det vil være korttenkt å bygge for små hus her. Bebyggelsen langs
Hønengata egner seg lite til småhusbebyggelse, bl.a pga støy og effektiv arealutnyttelse.
Over tid vil en i slik e relativt sentrale områder få høyere bebyggelse. Bevaringsverdig
småhusbebyggelse bør ivaretas der den vil kunne fungere som gode boligområder. Der vil
de ikke her. En velger derfor å fremme en boligblokk som kan ha et selvstendig godt
arkitektonisk uttry kk og være tilpasset en fremtidig situasjon i Hønengata.

5.7 Støy

Det er utført støyberegninger . En har beregnet punktverdier for alle fasader på et tenkt bygg
plassert langs Hønengata .

( Sonekart er ikke beregnet, da de for detaljkart i bystrøk bli r mer unøyaktige, og når
bebyggelsens plassering som her ikke er endelig fastlagt , vil de ikke gi særlig mening).

Beregningene er gjort med multirefleksjon fra omkringliggende bebyggelse.

Grenseverdier.

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings - og plansaker er T - 1442 (2012) fra
MD.
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De gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er op pgitt i dB, frittfeltsverdier.

Støynivå på ute plass og
utenfor rom med støyfølsom
bruk

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07

Veg 55 Lden 70 L5AF

Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen
av Ldenog Lnight.
Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske
installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (Fo r boliger
vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 dBA).
Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i
kap.6 i T - 1442.

Enheten Ldener en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19 - 23) gis 5 dBA tillegg, og støy på
natten (23 - 07) 10 dBA tillegg.

Fv35 Hønengata er gitt normal døgnfordeling av trafikken. Andre veger/gater har så lite trafikk
i forhold til denne at de ikke er medregnet.

Trafikk.

Trafikkdata er hentet fra Statens vegvesen sin vegdatabank, samt egne anslag for de
kommunale gatene. Trafikken er fremskrevet 10 år frem i tid. Det gir følgende data:

Gate ÅDT kjt/d Andel tungtrafikk % Fart
km/t

Hønengata 22 000 10 40
Gullagata 1 500 5 30
Grensegata 250 2 30
Parkgata 200 2 30

Selv om trafikkmengdene skulle være noe feil estimert vil det ha liten påvirkning på
resultatene, da et avvik på 100 % vil utgjør e «kun» 3 dB.

Resultater.

Naboer vil få støymessige endringer fra den noe åpne bebyggelsen mot Hønengata i dag til ei
sammenhengende boligblokk. Situasjonen i dag til ny bebyggelse er derfor her dokumentert.
Sonekartet for dagen situasjon viser at rød støysone trenger et godt stykke inn i det aktuelle
planområdet og at gul sone dekke r store deler av hele kvartalet, også der nabobebyggelsen er.

Sonekartet med ny blokk viser at den skjermer områdene inne i kvartalet ganske mye, inkludert
uteområdene for blokka. Store deler av de viktigste lekeområdene får tilfredsstillende støynivå.

Pun ktberegningene viser høye støynivå mot Hønengata, men også for tverrfasadene til blokka.
F asaden vekk fra Hønengata får støynivå godt under grenseverdiene på Lden=55 dBA og er
derfor det en kan betegne en stille side.

Høyeste fasadeverdier er ca Lden= 76 dB A og Lmaks= 8 5 dBA. ( M ot Fv35).
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Lden- verdiene er inntil ca 21 dBA over gjeldende grenseverdi Lden=55 dBA, og det er en
markant overskridelse. Overskridelsen av grenseverdien for Lmakser noe mindre (1 5 dB).

Tiltak.

Tiltak blir nødvendig mht innestøynivå . For å oppnå tilfredsstillende støynivå utenfor rom med
støyfølsom bruk, er bygget planlagt med svalganger mot Hønengata. Der vil en kunne skjerme
foran vinduer til oppholdsrom.

Det ser ikke ut til at det blir nødvendig med å sette skjermer mot Hønengata fo r å skjerme
uteplasser, og den vil le heller ikke skjerme fasadene oppover i etasjene. En har derfor ikke
beregnet med slike støytiltak.

Skjerming mht innestøynivå må vurderes for hver leilighet. Målet må være at de fleste rom
med såkalt støyfølsom bruk bør ha et innestøynivå innen kravet på Lekv=30 dBA. Dette vil
kunne påvirke planløsningene i husene og mot hvilke fasader slike rom bør ligge i.

Å skjerme fasadene slik at de demper fra Lekv= 75 dBA ute til Lekv=30 dBA inne er fullt mulig.
Hvilke tiltak og k rav til vinduer dette vil medføre kan først gjøres når fullstendige tegninger
foreligger. Det settes derfor krav til støydokumentasjon ved rammesøknad og at tiltak skal
være gjennomført før bygget tas i bruk.Støytiltak bør planlegges allerede fra starten av i
prosjekteringen av bygg og uteplasser.

5.8 Luftforurensning.

Luftforurensning er beregnet med programmet VLUFT ver.6.0. Beregningene er såkalt
«konservative», dvs med god sikkerhetsmargin. Alle inngangsparametere
(områdeegenskaper, piggfriandel (40%) og effekten av renhold) er også satt konservativt.

Trafikktall fremskrevet som i støyutredningen.

Grenseverdiene mht luftforurensning er gitt i de retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging fra MD, T - 1520.

De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.

Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone
PM10 35 µg/m3. 7 døgn per år 50 µg/m3. 7 døgn per år
NO2 40 µg/m3. Vintermiddel 40 µg/m3. Årsmiddel

Helseeffekter Personer med alvorlig
luftveis - og hjertekarsykdom
har økt risiko for forverring
av sykdommen.

Friske personer vil
sannsynligvis ikke ha
helseeffekter.

Personer med luftveis – og
hjertekarsykdom har økt risiko for
helseeffekter.

Blant disse er barn med luftveislidelse
og eldre med luftveis - og
hjertekarlidelser mest sårbare.



Detaljplan for Hønengaten 40 - 44. Hønefoss. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

21

Nevnte helseeffekter gjelder de som bor/har varig opphold langs vegene.

For NO2 vintermiddel og årsmiddel har en ikke program som beregner aktuelle grenseverdier
ennå. Programmet beregner verdier for maksimalnivå og den statistisk 8.høyeste konsentrasjon
i løpet av et år.

Resultater.

En har beregnet konsentrasjonen for fasaden nærmest Hønengata og for fasaden vekk fra
denne, men programmet gir ingen forskjeller mellom de to. Tallene gjelder derfor begge steder.

PM10. (35 g/m3. 7 døgn/år ) NO2. (8 døgn/år )
50 114

Svevestøv PM10.

Resultatene viser i forhold til de nye retningslinjene at eksisterende bebyggelse mht PM10

svevestøv stort sett vil ligge i kant av rød sone (dvs 50 g/m3). Dette er også i hht erfaringer fra
beregninger for områder nær sentrum i Hønefoss.

Nitrogendioksid NO2.

Retningslinjene har en grense til vintermiddel på 40 µg/m3 . Den 8. høyeste beregnede verdi pr
år for NO2 er her med VLUFT beregnet til ca 114 g/m3.

Beregnede verdier er ikke sikre mht å kunne fastslå om bebyggelsen blir liggende i eller
utenfor gul /rød sone for NO2. Men det er grunn til å anta at mht NO2 ligger bygget i gul sone,
da den ligger noe utenfor sentrum der områdeforurensningen er større.

Konklusjon.

Tiltaket ligger nær Fv35 og følgelig med forurensningsnivå noe høyt. Men skal en bygge i
sentrale deler av byen er det uunngåelig. Verdiene for s vevestøv for gjenstående bebyggelse
ligger over gjeldende grenseverdier i T - 1520, og svært trolig vil også tilsvarende grenseverdier
for nitrogendioksid ligge i gul sone.

Tiltak vil derfor være å ha god filtrering av lufta til boligene, men egnet filter, og at en
plasserer luftinntakene høyt på bygget og ved fasaden som blir lengst vekk fra Hønengata.

5.9 Biologisk mangfold .

Området er i dag bebygde arealer og med opparbeidde flater . Det er derfor ingen
naturområder her. Tiltaket vil derfor ikke medføre negative konse kvenser for plante - og
dyreliv . E n systematisk gjennomgang mht ti l naturmangfoldloven s §§ 8 - 12 vil derfor ha
liten mening for denne planen.
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6 Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er laget egen kortfattet risiko - og sårbarhetsanalyse . Se denne. I f orhold til uønskede
hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende:

5. Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

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.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak.

28. Støv og støy fra trafikk.

Planen gjelder et om råde ved siden av Fv35 Hønengata, som er ei sterkt trafikkert gate. Det
vil måtte gjøres støytiltak, og disse bør planlegges fra starten av i prosjekteringen av bygg
og uteplasser.

Det vil også være fare for luftforurensning fra vegtrafikken, men så stor nærhet til Fv35.
Også her må det gjøres tiltak, med filtrering av lufta inn til bygget og god strategisk
plassering av luftinntak.

Gitt nødvendige tiltak vil en vurdere risikoen som akseptabel.

43. Ulykke i av - /påkjørsler

Tiltaket vil i noen grad forår sake økt trafikk av i Grensegata. Med noe økt trafikk vil det
også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Økningen er i størrelsesorden 90 kjt/d, med
makstime på ca 12 kjt/t. Dette er svært moderat.

Risikoen vurderes som akseptabel.

44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk
fra tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau langs
kjørevegene , anser en at dette tiltaket ikke vil gi øk ninger i antall ulykker for myke trafikanter.

Risikoen vurderes som akseptabel.
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REGULERINGSFORMÅL

Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart.

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12 - 5 og 12 - 6:

1. Bebyggelse og anlegg,
– Bo ligbebyggelse - blokkbebyggelse BB B 1
– Felles renovasjon BRE 1
– Gårdsplass B GP 1
– Lekeplass BL K1

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
– Veg S V1
– Kjøreveg SKV 1 - 2
– Fortau SF 1 - 2
– S ykkel felt S S1
– Annen veggrunn - grøntareal S VG 1 - 2

3. Grønnstruktur
– Grønnstruktur G 1 - 3

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1 - 14 i
plan - og bygningslovens § 12 - 7.
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§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

§1.1 Felles bestemmelser

1. Bygg s plassering (2)

Bygninger skal plasseres in nenfor byggegrense. Byggegrense mot Grensegata er vist på
plankartet . Mot Hønengata skal bebyggelsen plasseres inntil byggelinjen.

2 . Lekeplass (4)

Det skal opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet.

Lekearealene skal være av type n s andlekeplass og nærlekeplass.

Lekear ealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fast dekke, lekeapparater og benker
med bord.

3. Radon. (4)

Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal.

4. Støy . (3).

Utenfor r om for varig opphold, inkludert minimum ett soverom pr. leilighet , skal innfri
grenseverdier i tråd med tabell 3 i Miljøverndeparte mentets retningslinje T - 1 442 (2012) .
Grenseverdiene skal også tilfredsstill es for utvendig leke plass.

Minst halvparten av rom med støyfølsom bruk skal ha vindu der utvendig støynivå er lavere
enn Lden=55 dBA. Minimum 1 soverom skal ligge slik til.

Pro sjekterte støytiltak , samt d okumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt , skal
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak være utført.

5. Luftforurensning. (3).

Luftinntak til ventilasjonsanlegg skal anlegges høyt og lengt unna Hønengata.

6 . Grunnforhold

Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht sikkerhet for bygg og
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette.
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7 . Overvannsanlegg

Overvann skal tas hånd om på egen grunn. V alg av løsning for overvann skal avklares med
Tekniske tjenester i kommunen.

I nnenfor p lanområdet skal det anlegges lokale overvannsløsninger.

8. Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatiske fredete kulturminner, må arbeidene straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles, jf. lov om kulturminner § 8. 2. ledd.

9. Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg
Dersom bruksareal (BRA) for bygningen blir over 1000m2 skal det tilkobles
fjernvarmeanlegget etter gjeldende Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til
fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune, Buskerud .

2 Bebyggelse og anlegg .

Disse områdene er avsatt til blokkbebyggelse for boliger , gårdsplass , felles renovasjon og
lekeområde .

1 . Område for blokk bebyggelse BB B 1 (1)

Område B B 1 skal nyttes til boliger - bl okk bebyggelse.

1 a . Utnyttelse (1)

Maksi malt tillatt bebygd areal % BY A =95 % . Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.

Bygg skal plasseres i avsatt byggelinje mot Hønengata.

1 b . Byggehøyde (1)

Maksimal gesimshøyde kote + 9 3 . Øverste etasje skal trekkes inn.
V ed saltak tillates maksimalt mønehøyde kote + 93.6 .

På byggeområde t kan tillates oppført kjeller i ett plan for parkering, boder og felles
avfallsoppsamli ng .

1 c . Bebyggelsens utforming (1)

Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk , som ikke ødelegger helhetsinntrykket for den omkringliggende
trebebyggelsen .

1 d . Parkering (4 og 7)
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Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10 - 2.

Pr bolig skal det være 2 stk . syk kelparkeringer. Disse kan være i bodene.

1.e. Miljøhensyn.

Utenfor rom med støyfølsom bruk skal et flertall ha et utvendig nivå lavere enn Lden=55 dBA.
Minimum 1 soverom skal innfri denne grenseverdien.

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna Hønengata.

2 . Område for felles renovasjon

2a. Formål (1)

Område BRE 1 skal nyttes til felles renovasjonsbeholdere.

2b. Utforming/bruk (4)

Området kan bebygges med overbygg for felles renovasjonsbeholdere. Alternativt kan det
anlegges renovasjonsbeholdere under bakkenivå.

3. Gårdsplass

3a . Formål (1)

Område B GP 1 skal nyttes til felles gårdsplass .

3b . Utforming/bruk (4)

Området kan ha både fast dekke eller tilsås/beplantes.

Innen området kan det anlegges fellesplasser og særskilte HC - plasser.

Det skal også anlegges atkomst til bygget.

4 . Lekeplass

4a . Formål (1)

Områ de BL K1 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal.
Det skal settes opp f lettverksgjerde rundt felles lekeareal og mot naboeiendommene.
Lekeplassen skal være tilgjengelig for allmenheten.
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4b . Utforming/bruk (4)

Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal væ re i hht disse bestemmelsers §1.1 pkt 2 og
dokumenter es ved utomhusplan s om framlegges ved byggesøknad.

Universell utforming s kal legges til grunn for utforming.

Lekearealet skal stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.

§ 2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§2 . 1 Fellesbestemmelser

1. Vegstandard (4)

Vegenes standard skal så langt det passer tilpasses bevegelseshemmede i hht. Teknisk
Forskrift .

§2 .2 Veg

1. Formål

Veg f_ S V1 skal nyttes til felles veg.

§2.3 Kjøreveg

1. Formål

Veg o_ SKV1 og o_SKV 2 skal nyttes til offentlige veger. Offentlige veger skal være utformet
med standard som det fremgår av statens vegvesens håndbok n100.

§2.4 Fortau

1. Formål

Fortau ene o_ SF1 - 2 skal opparbeides med fast dekke og belysning . S tandard skal tilpasses
eksisterende løsninger i Hønengata.

§2 .4 Sykkelfelt

1. Formål

S ykkel felt o_ S S1 skal opparbeides med fast dekke.

§2 . 5 Annen veggrunn - grøntareal
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1. Formål

Område ne o_ S VG 1 - 2 skal nyttes til grønnrabatter. De kan beplantes med trær. Beplantning i
o_SVG2 skal ikke forhindre frisikt i kryss.

§ 3 GRØN NSTRUKTUR

§3 .1 Grønnstruktur

1. Formål. (1)

Område ne f_ G 1 - 2 skal nyttes til opparbeidet grønnstruktur .

2. Utforming/bruk (4)

Områdene kan beplantes og planeres . Det kan oppføres støttemurer innen områdene.

§ 5 HENSYNSSONE R

§ 5 .1 Sikringssone f risikt (2/4)

Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler . I frisiktsonen skal det ikke
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.

§6 TILGJENGELIGHET - UNIVERSELL UTFORMING (4)

1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både
offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal , så langt det ligger til rette for det ,
utfo rmes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

1. Bestemmelsene om rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12 - 7 pkt. 10.

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg , som eventuelt skal overtas av
kommunen , er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.

3. Private trafikkarealer og lekeplass innenfor planområdet skal opparbeid es før
brukstillatelse for bygg kan gis.

4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplas s skal være ferdigstilt og godkjent av
kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis.
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5. Før det kan gis brukstillatelse til boligen skal det settes opp en skjerm/tett gjerde i
eiendomsgrense til eiendommen 317/230 langs nedkjøring til parkeringskjelleren .
S kjerming skal ikke forhindre f risikt i kryss .

6. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
Husplassering, terrengbehandling og løsning for overvannshåndtering, tilpasning til
omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, utnyttelse av ubebygd areal,
adkomst og gangforbindelse til byggets inngang , parkeringsareal inkl sykkelparkering ,
plass for renovasjon og lekeplass.

7. Ved byggemelding av ny bebyggelse skal det dokumenteres at det blir avsatt nok
parkeringsplasser.

8. Prosjekterte støytiltak, samt d okumentasjon som viser at grensev erdiene er ivaretatt , skal
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for ny bebyggelse være
utført. Støytiltak skal gjennomføres der støyberegningene viser at beby ggelse har støynivå
over gjeldende grenseverdier i støyretningslinjene T - 1442 (2 016 ).
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KLAGE PÅ DETALJEREGULERING HØNENGATA 40-44 BOLIGPROSJEKT – OPPSETTENDE VIRKNING.  

 

Viser til kunngjøring av vedtak 401 Detaljregulering Hønengata 40-44 boligprosjekt og vil klage på 

dette vedtaket i kommunestyret. Tidligere har sak vært opp i formannskap der det ble nedstemt. 

Klagen min gir oppsettende virkning. Iverksetting av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute, eller 

klagen er avgjort jf forvaltningsloven § 42.  

Viser også til tidligere innsendt klage der jeg har reagert på type bygg, høyde på bygg, 

trafikkproblematikk ifht særlig morgen og ettermiddagstrafikk som kjører inn i Parkgata for å komme 

fortere frem. Jeg har også vært i møte med kommunen der flere av samme punkter ble tatt opp.  

 

HENSYN TIL NABOER OG BEBOERE IKKE GJORT AV KOMMUNEN 

Jeg kan ikke se at kommunen har gjort noe med tidligere klage, og eller møtet. Hensynet til naboer er 

ikke ihensyntatt av kommunen/politikere.   

 

KOMMUNEN FØLGER IKKE ANMODNING AV FYLKESKOMMUNEN IFHT RIVING AV VERNEVERDIG 

BYGG – SETTE OPP NOE TILSVARENDE 

Jeg reagerer også på at verneverdig bygg rives og det ikke følges anmodning fra Fylkeskommunen om 

å sette opp noe tilsvarende bygg. Da jeg ikke kan se at en bygg er ett tilsvarende bygg. Jeg reagerer 

på at det vedtas ett bygg som er over fem etasjer når annen bebyggelse er mellom halvannen og tre 

etasjer, jeg reagerer på flatt tak kontra saltak, symetri i gaten forsvinner og dette passer ikke inn. 

 

UTBYGGER SØKTE I UTGANGSPUNKT OM Å SETTE OPP TO STK FIREMANNSBOLIGER 

 Jeg reagerer sterkt på at utbygger søkte kommunen i utgangspunktet om to stk fire manns boliger og 

fikk beskjed om at kommunen ønsket mer fortetting og blokk i ett gammelt villaområde. Her viser 



det at Ringerike kommune ikke tar hensyn til sine innbyggere eller at de tar hensyn til at villaområder 

forringes av sterk karakter.  

 

STORE TRAFIKALE PROBLEMER SOM IKKE IHENSYNSTAS AV KOMMUNEN 

I forhold til Trafikk må jeg si jeg er svært skuffet over måten kommunen har møtt denne 

problematikken med helt uteblivelse av løsning. Her går det skolebarn i den mest trafikerte tiden. 

Trafikken er sterk nedover hovedgaten som er Hønengaten, derfor velger mange bilister å benytte 

parkgata for å komme fortere frem. De kjører inn i villaområdet i en stor fart og det er svært mange 

og farlige situasjoner for små barn som skal til og fra skolen. Det undrer meg at kommunen ikke har 

tatt tak i dette problemet eller vist noen som helst interesse for å sikre disse barna.  

 

VINGLETE OG UKORREKT SAKSBEHANDING – SKILT INNKJØRING FORBUDT 

Jeg mener at kommunen i denne saken har tatt valg som de nå sliter med, saken har vært svært 

vinglete i lang tid. Med å si ja, for så å si nei, osv. Og mener at noe av grunnen til dette kan være at 

de føler de ikke kan si nei til blokk når det faktisk var de som foreslo det til utbygger. Det er svært 

trist at utbygger i dette tilfellet ikke fikk ett ja på to stk fire- manns boligere. Om han hadde fått det 

ville ikke denne klagen funnet sted. I tillegg forventer jeg at kommunen går inn å skilter all innkjøring 

forbudt inn Parkgata slik at denne gaten ikke blir brukt som gjennomgangstrafikk, og at våre barn skal 

kunne ha en trygg skolevei.  

 

STENGE PARKGATA FOR INNKJØRING – KREVER TILTAK IFHT STØY OG LYS AV KOMMUNEN 

I denne utbyggingen må det også være slik at de som evt blir boende i Hønengata 40-44 må svinge ut 

i Hønengata og ikke inn i Parkgata og bruke den som sin hovedvei. Vi vil da kunne telle mellom 25-45 

biler ekstra i denne boliggaten. Dette vil bli ett stort problem. Om kommunen velger å ha denne 

gaten åpen for ferdsel av alle bilister krever jeg samtidig at det settes opp skjerming mot min 

eiendom i form av skjerming mot lys og støy. I tillegg krever jeg at kommunen ser på 

trafikksikkerheten for våre barn og myke trafikanter i området. Man kan ikke fortette uten å ta 

hensyn til de som allerede bor i området. Vi har ingen barn å miste, og det er trist at kommunen 

velger å ikke gjøre noe for å skjerme de. Om man ønsker barnefamilier i byen må også byen være 

trygg for disse. Og særlig når de skal gå eller sykle til skole. Kommunens argumentasjon for fortetting 

i sentrum er jo at folk vil gå mer, men da må det også være trygt å gå.  

Det er det ikke i dette området i dag. – Ser frem til snarlige tiltak!  
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REVIDERT KLAGE

Klage/Innsigelse på vedtak fattet av Kommunestyret vedr. Hønengaten 40 - 44

Nordsia Vel klage r på vedtaket med oppsettende virkning !

Nordsia Vel sitt formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for
stedets kulturelle, sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan
ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen er partipolitisk og religiøst
uavhengig.

Det innebærer at vi også har barnas oppvekstmiljø og sikkerhet i fokus.

Våre medlemmer er innenfor områdene;

B egge sidere av Hønengata, fra bybrua til undergangen i Hønengata
Vesterntangen
Holttangen
Storløkka og Hengsle

Vi skal lytte til våre beboere og delta aktivt i aktuelle saker som gjelde r disse, ut ifra vår
formålsparagraf. Evt. også v ære deres talerør ovenfor myndigheter.

Vi registrerer at Kommunestyret den 5. april 2018 fattet vedtak om igangsetting av
boligblokkbygging på tomten Hønengaten 40 - 44 (HG40 - 44).

Nordsia Vel er en velforening jobber med å fremme en fornuftig byutvikling i samspill med
eksisterende bebyggelse , samtidig som innbyggernes interesser blir ivaretatt .

Vi ønsker at kultur og historie blir ivaretatt og videreført til de neste generasjoner.

Vel l et har siden starten i 20 15 engasjert seg i ulike saker og blitt en meningsbærer i flere
saker.

Prosjektet HG 40 - 44 er fulgt spesielt godt da mange av velets medlemmer har engasjert seg
aktivt i denne spesielle saken. Også ordføreren har nevnt viktigheten av å ha en
velfungerende og aktiv velforening i denne delen av byen som har mye by historie.

Velet har tidligere uttrykt sin store bekymring for prosjektet og kan ikke se at HG40 - 44 vil
være et fremtidsrettet boligprosjekt langs H ønengat a . Vi forstår at en by som Hønefoss skal
fortettes. Derimot må fortetting skje på en slik måte at alles interesser blir ivaretatt. Så vel
som kulturhistoriske som arkitektoniske elementer.

En god fortetting i HG40 - 44 ville vært en oppdelt og lavere bebyggelse med inntil 12
boenheter.

Nordsia Ve l reagerer på følgende i de fremlagte planer :

• Bygget bryter med høyde og stil og opphever tidligere planer
• Bygget truer boliger med høy verneverdi og vil skape presedens
• Bygget forringer bokvalitet og verdi av nabotomter
• Bygget fører til økt trafikk i en a llerede belastet Hønengat a , samt sidegater som

Parkgata og Grensegata



Trafikksikkerheten er et vesentlig punkt. Hønengaten, men spesielt Parkgata er en mye brukt
skolevei som allerede nå er utsatt. Morgenrushet skaper trafikale problemer og skumle
situasjoner for barn og foreldre som går til skolen. Vi ser at Parkgata blir brukt som omkjøring
spesielt om morgenen, da trafikken står stille i Hønengat a .

En blokk med 21 leiligheter betyr yt terligere 21 biler som skal ut i denne trafikken. Disse
kommer til å bruke Grensegata og Parkgata som naturlig vei.

Vel l et føler seg tilsidesatt og ikke hørt i denne saken. Vi forutsetter av vår klage fører til at
vedtaket blir opphevet, samtidig som den gir oppsettende virkning.

Styret i Nordsia Vel
v/ Jens E. Fjeld



Alida van Rooijen

Hønengate 33

3513 Høqefoss

Ringerike Kommune

Areal- og byplankontoret

Postboks 123

3502 Hønefoss

Hønefoss 19.04-2018

Dokid:
1 8037598
(1 4t4304-87)
lnnsigelse

rnnsigelsp Saksnr 0605_401 detaljregulering Hønengate 40-44 boligprosjekt

Jeg, Alida van Rooijen, Hønengate 33, klage på kommunestyrets vedtak ift. Hønengate 40-44

Saksbehandlingsfeil og mangler

Ringerike Kommune har ikke kommet med tilstrekkelig solanalyse, samt støy og

framtidig refleksjonstøy analyse som er vesentlig for min eiendom, Hønengate 33 .

Ringerike Kommune trenger å kommer med en megler/takst rapport i henhold til verdi

forringelse for Hønengate 33.

Stilen til4 etasjers kommer ikke i overens med omkringliggende bebyggelse og stil.

En ny fasadetegning må fremvises!

Dagens situasjon i Hønengate :

Per i dag sliter jeg äkjøre ut av min eiendom til Hønengate. Det er allerede veldig travelt og

for å kunne komme inn til byen trenger man opptil 30min. Hvis det kommer en bygning med

21 leiligheter, vil dette kun forvenes. I tillegg til enda mer støy- og støv nivå.

a

a



Klaee os rettigheter

Hvis bygging av Hønengate 40-44 blir vedtatt, forventer jeg at Ringerike kommune påtar seg

kostnader for støydempende s(ermingsgjerder/ beplanting til eiendomsgrensen av Hønengate

JJ.

Et slikt bygning vil gi mindre solforhold, og gi innsyn av 4 etasjer. Dermed krever jeg at

Ringerike kommune påtar seg kostnaden til å bytte ut vinduer eller en bedre løsning mot

innsyn. Solforhold - og støyanalyse har kun blitt glort ved Hønengate 40-44. Jeg krever at

dette også blir gfort ved Hønengate 33. Dersom dette kan gi et annet utfall og dette har stor

betydning for meg og naboer.

Jeg krever at det kommer megler-/takst rapport som viser om det vil oppstå en verdi

forringelse pga. bygningen Hønengate 40-44. Ved verdi forringelse forventes at det skal bli

kompensert.

Beplantingen har blift sterkt redusert gjennom årene i Hønengate. Dette er veldig viktig ift.

støy, støv og oksygen. Dermed anmoder jeg at Ringerike Kommune vil sette seg inn i dette og

lagerlkrever mer "gtøwre" områder i de nye plantegninger.

Konklusjgn

Jeg føIer at vi ikke blihørt i forbindelse med sol, støy og innsyn.

Dermed er det minste jeg krever:

o StØy-, solanalyse rapport fra min side av veien, Hønengate 33

o Megler-/takstrapport

o Erstatning ved eventuell verdi forringelse

o Kompensasjon for støydempende skjermings gierder, beplanting og vinduer .

Jeg setter pris på om dette kan tas alvorlig og håper på et positivt svar.

Med vennlig hilsen,

Alida van Rooijen



Carlos J. Rojas Mendoza/ Jamileh Masaeli/ Yvonne Myhre

Grensegata 12

3513 Hønefoss

Hønefoss 19.04-2018

Ringerike Kommune 

Areal- og byplankontoret

Postboks 123 

3502 Hønefoss

Innsigelse Saksnr 0605_401 detaljregulering Hønengate 40-44 boligprosjekt

Vi beboerer på tomansbolig Grensegate 12, klager på kommunestyrets vedtak ift. Hønengate 40-

44.

Saksbehandlingsfeil og mangler

 Ringerike Kommune har ikke kommet med tilstrekkelig solanalyse, samt støy og 

framtidig refleksjonstøy analyse som er vesentlig for vår eiendom Grensehgatea 

12.

 Ringerike Kommune trenger å kommer med en megler/takst rapport i henhold til verdi 

forringelse for Grensegata12

 Stilen til 4 etasjers kommer ikke i overens med omkringliggende bebyggelse og stil. En 

ny fasadetegning må fremvises!

Dagens situasjon i Hønengate :

Våres byggning er over 110 år gammel og det er usikkerhet hvor mye den kan tåle vibrasjoner 

som kan forårsake fra byggeannlegget,. Allerde får vi vibrasjon av tunge kjøretøyer som kjører 

forbi og vi kjenner det i hele huset .Byggeannlegget kan bli enstor ulempe og kan forårsake 

sprekk og ødeleggelse på våres hus. 

 Det er allerede veldig travelt og for å kunne komme inn til byen trenger man opptil 30min. Hvis 



det kommer en bygning med 21 leiligheter, vil dette kun forverres. I tillegg til enda mer støy- og 

støv nivå. 

Klage og rettigheter

Hvis bygging av Hønengate 40-44 blir vedtatt, forventer jeg at Ringerike kommune påtar seg 

kostnader for støydempende skjermingsgjerder/ beplanting til eiendomsgrensen av Grensegata 

12

Et slikt bygning vil gi mindre solforhold, og gi innsyn av 4 etasjer. Dermed krever jeg at 

Ringerike kommune påtar seg kostnaden til å bytte ut vinduer eller en bedre løsning mot innsyn. 

Solforhold -  og støyanalyse har kun blitt gjort ved Hønengate 40-44 . Jeg krever at dette også 

blir gjort ved Grensegate 12. Dersom dette kan gi et annet utfall og dette har stor betydning for 

meg og naboer.

Jeg krever at det kommer megler-/takst rapport som viser om det vil oppstå en verdi forringelse 

pga. bygningen Hønengate 40-44 . Ved verdi forringelse forventes at det skal bli kompensert. 

Beplantingen har blitt sterkt redusert gjennom årene i Hønengate. Dette er veldig viktig ift. støy, 

støv og oksygen. Dermed anmoder jeg at Ringerike Kommune vil sette seg inn i dette og 

lager/krever mer ”grønne” områder i  de nye plantegninger. 

Konklusjon

Jeg føler at vi ikke bli hørt i forbindelse med sol, støy og innsyn. 

Dermed er det minste jeg krever:  

 Støy-, solanalyse rapport fra min side av veien, Grensegata 12

 Megler-/takst rapport  

 Erstatning ved eventuell verdi forringelse, og ødeleggelse pga. byggeannlegg. 

 Kompensasjon for støydempende skjermings gjerder,  beplanting og vinduer .

Jeg setter pris på om dette kan tas alvorlig og håper på et positivt svar.



Med vennlig hilsen,

Carlos J. Rojas Mendoza

Jamileh Masaeli 

Yvonne Myhre

















Ringerike Kommune
PB 123, Sentrum
3502 Hønefoss

Espen Odderbø
Gullagata 14
3513 Hønefoss

Hønefoss 4, mai 2017

Klage på vedtak i Ringerike Kommune av 5 april , sak 25/18

Saken

Ringerike Kommune har i kommunestyremøte av 5. april 2018 vedtatt planene for utbygging av
Hønengaten 40 - 44 i Hønefoss

Rådmannen i Ringerike kommune har kommunisert at bygget ikke passer inn i eksisterende
bebyggelse, men begrunnet anbefalingen med at utnyttelsesgrad er så viktig at det overskygger
andre viktige hensyn. I tillegg fremkommer det klart i sakspapirene at et vedtak får presedens for
området som da kan forventes videre utbygget, implisitt med samme sterke økning av
utnyttelsesgrad.

Byggesaken ble v ed annen gangs behandling i HMA ikke anb efalt. Formannskapet kom til samme
slutning . I formannskapet ble det også enighet om et forslag til å lage en områdeplan for Hønengaten
(område) , som skulle gi forutsigbarhet og grunnlag for å vurdere nye utbyggingsprosjekter i området.

Utbyggingen krever rivning av tre eksisterende bygninge r, hvorav en med høy verneverdi.
Fylkeskommunen har gitt tillatelse til rivning under forutsetning at ny bebyggelse tilpasses
omkringliggende bebyggelse. Kommunen har etter vedtaket i Fylkeskommunen forsøkt å få vedtaket
omgjort, men Fylkeskommun en har stått på sitt standpunkt og er klare på at daværende forslag
(nåværende vedtak) ikke oppfyller kravet til riving.

Saken har fått stor medieomtale lokalt og med et sterkt engasjement blant naboer og andre beboere
og velforen ing i Hønefoss. Alle har hatt klare motforestillinger mot bebyggelsen. Blant k ommunens
politikere er det også store motsetninger i forhold til utbyggingen .

Problemstillingen

Vedtatte utbygging kan ikke bygges innenfor eksisterende reguleringsplan for området. Vedtaket
bygger derfor på en «spesialregulering» av de tomtene bygget skal settes opp på.

Kommunestyret vedtok forslaget til bygging, med direkte signaler om presedens for området, men
avslo forslaget til ny områd eplan (som ble vedtatt foreslått i Forman n skapet) i samme møte.
Kommune n har således gjennom vedtaket anerkjent en potensielt stor utbygging i området
Hønengaten, uten a t området er regulert for dette og uten at viktige forutsetninger for en større
utbyggi ng er tilstrekkelig belyst



I sakspapire ne er det gjort en vurdering av trafikkavvikling for Hønengaten 40 - 44 som et
enkeltstående prosjekt (altså uten å ta hensyn til presedens) . Statens Vegvesen har kommet med en
uttalelse og anbefaler ikke utbygging på grunn av trafikkbelastningen. Det har også kommet
innsigelser fra naboer fordi utbyggingen fører til ytterligere belastning på allerede ove r belastede
småveier som brukes av gående og syklende skolebarn.

Når det gjelder kapasitet i barnehager , skoler, samt vann og avløp er det ikke gj ort vurdering er som
en del av saksunderlaget. Dette gjelder både for i forhold til den enkeltstående utbyggingen av
Hønengaten 40 - 44, og for resultatet av den presedens som det er kommunisert at denne
utbyggingen gir .

Saksfreml egget preges også av en rekke unøyaktigheter og saksfeil. Som et eksempel er fremholdt at
bygget ikke vil få vesentlige negative konsekvenser for naboer. Takster som er innhentet tyder på det
motsatte. For 3 av naboene alene har to uavheng ig e faglige vurde ringer konkludert med en
verdiforringelse i størrelsesorden 2,2 millioner kroner ( Vurderingene er vedlagt i Vedlegg 1 og
Vedlegg 2 )

Anmodning til Fylkesmannen i Buskerud

Samlet se tt virker det forvaltningsmessig uaktsomt å vedta bygging av Hønengaten 40 - 44 basert på
en spesialregulering. De negative konsekvensene for naboer og nabolag er store og svært godt
kommunisert, uten at dette er hensyntatt på noen måte. I tillegg vil dette vedtaket høyst sannsynlig
innebære en sterk utbygging på et uansvarlig grunnlag med sterke stilistiske brudd i et betydelig
sammenhengende eksisterende bolig område.

Saksgrunnlaget er derfor i den grad sviktende at d ette bare kan vurderes som et betydelig mangel på
bruk av gode forvaltningsmessige prinsipper på bekostning av innbyggeres interesser. Vedtaket gir en
meget belastende direkte kostnad samt uforutsigbarhet for befolkningen i området Hønengaten og
er risikofull i forhold til fremtidige potensielle kostnader i infrastruktur. Å starte en storstilt
utbygging som bryter med eksisterende områderegulering og som ikke er basert på nødvendige og
kritiske vurderinger av konsekvensene av en stor ny utbygging virker uansvarlig .

Undertegnede ber derfor Fylkesmannen gripe inn og overprøve vedtaket for utbygging av
Hønengaten 40 - 44 i Ringerike K ommune på bakgrunn av en vesentlig sviktende skjønnsmessig
vurdering i Ringerike Kommunes kommunestyre .

Jeg ber om at denne klagen gir oppsettende virkning.

Tilleggskommentar

Undertegnede er kjent med at andre Fylkeskommuner har regelverk som hindrer kommunene i
Fylket å gjennomføre utbygging av typen 40 - 44 med spesialreguleringer (f.eks. Akershus Fylke). Det
er også undertegnedes inntrykk fra samtaler med politikere med relevant og tung erfaring fra andre
kommuner, Fylkeskommuner og på rik splan at en slik spe sialregulering er svært spesiell , til dels
ukjent i en sammenheng som her, og fremfor alt svært lite fornuftig. Jeg har ikke gjort meg kjent med
om Buskerud Fylkeskommune har føringer for kommunene på bruk av spesialregulering.

2 Vedlegg

Mvh

Esp en Odderbø
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V urdering av verdi og verdiforringelse

over

Parkgata 29 Gnr 317 Bnr 230
Parkgata 1 9 Gnr 317 Bnr 221
Gullagata 1 4 Gnr 317 Bnr 405

351 3 Hønefoss
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Ringerike ko mmune



ARN E BACH E FTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS Mail: einar.hurum@skade - takst.no Org.nr. 983 434 398MVA
Smeden 27 Konto: 2280.30.01492
3514 HØNEFOSS Mobil 970 12 600

Befaring

B efaring den 25.04.2018.
Daniel Alexander Holm, Espen Odderbø, Tor Gunnar Sand, Einar Hurum.

Dokumenter/oppl yninger

Opplysninger om område ble gitt av Daniel Alexander Holm og Espen Odd e bø .
Situasjonskart datert 24.04.2018.
Eiendomsdata.no datert 24.04.20 18, tomteareal og hjemmelsforhold.
Bilde av boligblokka og dronebilder av område.

Oppdrag /mandat

Det er gitt i oppdrag av eiere til nevnte eiendommer å utarbeide en vurdering av
markedsverdien pr dags dato og verdiforringelsen på eiendommene nevnt tidligere,
de skal vurderes for verdiforringelsen som etter oppsetting av boligblokk som grenser
inntil alle nevnte eiendommer av Parkgata 19 og 29 samt Gullagata 14. Det skal
settes en markedsve rdi og verdiforringelse på alles eiendommer separat .

Forutsetning

Boliger og eiendommer er vurdert etter en gjennomgang ute og samtaler med eiere
ved befaringen, eie r av Parkgata 19 har gitt opplysninger pr telefon . Tegninger,
eiendomsdata, tidligere takster, mm på eiendommer er innhentet.

Hjemmelshavere
317/23 0 Daniel Alexadnder Holm og Marte Aagesen Trondsen
317/221 Helge Ivar og Trinelise Østvang
317/405 Espen Oddebø

Til stede ved befaringen

B efaringen ble foretatt 25.04.2018. Daniel Alexander Holm, Espen Oddbø, Tor
Gunnar Sand og Einar Hurum var tilstede.
Helge Ivar Østvang har gitt op plysninger pr telefon.



ARN E BACH E FTF. AS
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Parkgata 29 317/230
Tomta er på 1.629,7 m²
Enebolig BTA 350m² BRA 316m² (opplyst i tidligere takst).
Byggeår ca 1912, tilbygget senere.
Betydelig oppgradert utvendig og innvendig i senere tid. Høy tekn isk standard.
Omsatt i 2013 for kr 4.400.000, -

Anta tt omsetningsverdi i 2018 vurdert til kr 5. 9 00.000, -
Boligen er bygget mot Parkgata og grensegata og med avskjermet uteområde mot
øst.
Hekker og store trær skjermer mye for innsyn i dag .
Det er lite støy, u teområde mot øst og syd er usjenerte.

Mot øst mellom denne eiendommen og Hønengata er det plane r om en blokk med
høyde på ca 13,5 meter og totalt 21 leiligheter.
Alle leiligheter blir vestvendt med vinduer og balkonger mot denne eiendom .
Den ne eiendommen vil også grense mo t lekep lass f o r den nye blokka.

Boligblokka vil få innsyn fra alle leilighetene til denne eiendommens tidligere
usjenerte hage og uteareal. Hekker må fjernes pga frisiktsoner. Det bli adkomst og
parkering mot denne eiendommen. Det vil bli me r trafikk i Parkgata. Blokka vil skygge
for sol og lys i mange timer hver dag. Det blir generelt betydelig mer støybelastning
for denne eiendommen.

Antatt markedsverd i hvis blokka bygges vurdert til kr 4.9 00.000, -

Verdiforringelsen er vurdert til kr 1.000.000, -

E iendommen er vurdert av undertegnede til forholdsvis stor forringelse, stor bolig på
stor opparbeidet tomt, vil miste sin usjenerte hage, mister mye morgensol.
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Parkga ta 19 317/221
Tomten er på 660,8m²
Enebolig BTA 288m² BR A 263m² (beregnet fra tegninger)
Byggeår ca 1970
Boligen er v anlig vedlikeholdt med normal standard.
Antat t omsetningsverdi i 201 8 kr 4.4 00.000, -
Boligen dekker store deler av tomten. Uteplasser mot øst og syd.
Hekker mot øst skjermer for en del innsyn i dag . Det er lite støy til å være så sentral
beliggenhet.
Uteområde mot øst og syd er ganske usjenerte.

M ot øst og denne eiendommen og Hønengata er det planer om en blokk med høyde
p å ca 13,5 meter og 21 leiligheter med balkonger som vender mot vest.
Den ne eiendommen vil også grense mo t lekep lass f o r den nye blokka.

Boligblokka vil gi et innsyn til denne eiendommen, så det blir lite eller ingen usjenerte
uteområder igjen. All ferdsel og uteopphol d for blokka blir mot vest. Det vil bli mer
trafikk i Parkgata. Blokka vil skygge for morgensol.

Antatt markedsverd i hvis blokka bygges blir kr 3.6 00.000, - .

Verdiforringelsen er vurdert til kr 800.000, -

E iendommen er vurdert av undertegnede til forholdsvis stor forringelse, stor bolig på
stor opparbeidet tomt, vil miste sin usjenerte hage, mister også morgensol.
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Gullagata 14 317/405
Tomt 876,5m²
Enebolig med godkjent 3-roms leilighet i kjeller. BTA 305m² BRA 270m², arealene
er opplyst av eier.
Opprinnelig byggeår 1912.
Boligen har høy verneverdi. Gjennom senere tid er det foretatt betydelige
oppgraderinger utvendig (beholdt opprinnelig utvendig stil og fasader) og innvendig
oppgradert til en moderne leilighet med bra standard.
Leiligheten har egen inngang.
Antatt omsetningsverdi i 2018 kr 5.700.000,-

Eiendommen har et skjermet uteområde mot nord og øst med hekker for å hindre
innsyn. Noe trafikkstøy fra Hønengata.

Boligblokka vil gi en del innsyn til eiendommens tidligere skjerma uteareal. Det blir
gangvei fra alle leilighetene til Hønengata mellom blokka og leiligheten til
eiendommen, noe som gir mye gangtrafikk og støy. Antar at blokkas kortside mot syd
vil gi mye refleksstøy fra trafikken i Hønengata. Må også regne med at trafikken i
Gullagata også vil øke ved at det kommer 21 nye leiligheter.

Antatt markedsverdi hvis blokka blir bygget kr 5.300.000,-

Verdiforringelsen er vurdert til kr 400.000,-

Eiendommen er vurdert av undertegnede til moderat forringelse, stor bolig på stor
opparbeidet tomt, vil miste sin usjenerte hage, mister mye morgensol. Dette da den
får mindre innsyn av blokka og det er en del trafikkstøy fra Hønengata i dag.
Noe mer refleksstøy fra trafikken i Hønengata etter oppsett av blokka

Med hilsen
ARNE BACH EFTF. AS

MNTF Takstmann
Einar Hurum
Haug 29.04.2018











Fra: Tone Dalen [tone.dalen41@gmail.com] 

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

Kopi:  

Sendt: 04.05.2018 22:47:02 

Emne: Klage på vedtak "Detaljregulering av Hønegaten 40 - 44" 

Vedlegg:  

Jeg henviser til våre tidligere innsigelser ifht. Detaljregulering av Hønegaten 40-44.  

 

Jeg synes fortsatt at konsekvensene av boligprosjekter ikke er godt nok utredet. Vurderinger 

av uttalelser som kom inn ved  høring, mener jeg viser at det ikke ønskes å forstå hva vi som 

beboere i nabolaget ser vil bli konsekvensene av utbyggingen. 

 

I forhold til trafikksikkerhet kommer det frem at man mener at trafikken som genereres av 

prosjektet er svært begrenset.  I en boligområde som allerde er presset trafikalt på enkelte 

deler av døgnet,  er det ikke tvil om at et bygg med 21 boenheter vil øke 

gjennomgangstrafikken! 

 

Det blir også utalt at bygges volum og høyde anbefales i forhold til forventet 

befolkningsvekst. Jeg har stor forståelse for at det ønskes fortetting i byen, men et eller flere 

mindre bygg vil også stå fortetting i forhold til de tre eksisterende eneboliger på tomtene. 

 

Jeg skulle også ønske jeg forstod  hva som menes med at prosjektet har  "en rekke positive 

effekter for naboene" . 

 

Jeg stiller meg også undrende til at jeg i ettertid har fått vite at utbygger på et tidlig tidspunkt 

hadde planer om en mindre/lavere bebyggelse av tomtene. Kommunen hadde da kommet med 

ønske om større volum i forhold til boligvekst/fortetting og boligvekst. Et slikt boligprosjekt 

ville etter min mening stått i stil med omliggende bebyggelse og ikke fått så store 

konsekvenser for omgivelsene som dagen planer får. 

 

 

Mvh Tone Dalen,  

Parkgata 30 

 

 



Hønengata 40-44

VURDERING AV PROTESTER AV VEDTATT PLAN

Detaljregulering for Hønengata 40-44. PlanID: 0605_ 401.

Nr Navn
1 Cicilie Myrvang
2 Norsia Vel v/Jens E. Fjeld
3 Alida van Rooijen
4 Jamileh Masaeli, Carlos J Rojas Mendoza og Yvonne Myhre
5 Advokatfirma Buttingsrud DA på vegne av Marte Aagesen Trondse n

og Daniel Alexander Holm samt Trinelise og Helge Østvang
6 Espen Odderbø
7 Tone Dalen

Oppsummering av uttalelser

1. Cecilie Myrvang. Parkgata 31.

(Søndre nabo langs Parkgata).

Viser til uttalelse til planen ved behandlingen.

Klagepunkter:

• Kommunen har ikke tatt hensyn til tidligere klager
• Verneverdig bygg rives/forsvinner
• Ikke tilsvarende bygg slik som Fylkeskommunen anbefalte skulle set tes opp
• For høyt og flatt tak.
• Symmetrien i gata forsvinner. Passer ikke inn.
• Kommunen ønsket større bygg enn det tiltakshaver først søkte om.
• Trafikk i Parkgata. Trenger innkjøring forbudt for å hindre fremme dtrafikk
• Vinglete saksbehandling
• De nye beboerne må kun kjøre inn og ut til Hønengata.

2. Norsia Vel’s styre.

Viser til tidligere uttalelse.

Klagepunkter:

• Bygget bryter med høyde og stil og opphever tidligere planer
• Truer boliger med høy verneverdi og vil skape presedens
• Forringer bokvalitet og verdi av nabotomter
• Øker trafikken i Hønengata og Parkgata og deres sidegater. Ve sentlig punkt.

3. Alida van Rooijen. Hønengt. 33.

(Motsatt side av Hønengata).

Klagepunkter:



2

• Ikke kommet med tilstrekkelig solanalyse og støyanalyse for henne s eiendom.
• Vil ha megletakst for verdiforringelse. Krever kompensasjon.
• Stilen for nybygg ikke overensstemmelse for omkringliggende bebyggelse .
• Mer trafikk i Hønengata. Har problemer med egen inn- og utkjøring.
• Mer støy- og støvplage.
• Mener kommunen må påta seg støyskjerming og beplantning av henne s eiendom.
• Innsyn fra 4.etasje. Kommunen må betale bedre vindu eller løsning m ot innsyn.
• Krever mer beplantning i Hønengata.

4. Carlos J. Rojas Mendoza/JamilehMesaeli/Yvonne Myhre. Grensegata 12.

(Motsatt side av Hønengata).

Tilnærmet lik uttalelse som den til Alida van Rooijen. H ønengt. 33. Se ovenfor.

• Påpeker spesielt at de bor i et 110 år gammel bygg som er følsom t for vibrasjoner.
Engstelig for byggeperioden for det nye bygget.

5. Advokatfirma Buttingsrud på vegne av Marte Ågesen Trondsen Dan iel
Aleksander Holm (Parkgata 29) samt Trinelise og Helge Østvang (Par kgata 19).

Klagepunkter:

• Manglende begrunnelse, da reguleringsvedtak er enkeltvedtak etter
forvaltningsloven. Er saksbehandlingsfeil.

• Saksbehandling ikke i samsvar med lovfestede krav. Viser til pbl’s § 1-1.
o  I strid med gjeldende kommuneplan, som kan overprøves av fylke smannen

etter fvl. §34, annet ledd.
o  Mener vedtaket skaper presedens for utbygging i Hønengata.
o  Bygg i strid med fylkeskommunens anbefalinger.
o  Skaper presedens som burde gi mer omfattende utredninger.
o  Kommunen har ikke oppfylt sine forvaltningsmessige forpliktelser ved at

planområdet er for lite.
• Manglende dokumentasjon/utredning.

o  Hønengata egnet for blokkbebyggelse, uten begrunnelse eller helhetl ig
vurdering av bl.a av trafikk, støy, vann og avløp, skolekapasitet ,
tilstrekkelige arealer for lek/friluft, arkitektonisk fremf øring, vernet
bebyggelse, støy for tilliggende bebyggelse, lysstøy for disse, ferdsel og
uteopphold knyttet til den tillatte blokkbebyggelsen, trafikk i Parkg ata,
samfunnsmessige nødvendige tiltak etc.

o  Detaljplan er feil planform.
• Bestemmelsens §2 gir tillatt gesimshøyde til kote +93 (14 m ov er eksisterende

bakkeplan). Er høyere enn angitt 4 etasjer. Støyskjerming av ti lgrensede
eiendommer.

• Planprosessen har vært uforsvarlig og utilstrekkelig. Dett e har påvirket innholdet i
vedtaket.

6. Espen Odderbø. Gullagata 14.

(Nærmeste nabo i syd, langs Hønengata).

Klagepunkter:

• Manglende overordnet plan for endringene denne planen skaper presedens for.
• Ikke gjort vurderinger i saksunderlaget for kapasiteter for barneh ager, skoler, samt

vann og avløp.
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• Rekke unøyaktigheter og saksfeil. Eksempelvis negative konsekvens er for naboer.
Vedlagte takset viser verdiforringelser i størrelsesorden 2, 2 mill. kr.

• Stilbrudd i forhold eksisterende bebyggelse.
• Trafikksikkerhet i sidegatene.
• Sviktende skjønn av kommunestyret.

7. Tone Dalen. Parkgata 30.

(Over krysset på andre siden av Grensegata).

Viser til tidligere protester.

Klagepunkter:

• Boligprosjektet ikke godt nok utredet.
• Boligprosjektet vil øke gjennomgangstrafikken (i Parkgata).
• Et mindre prosjekt vil også medføre fortetting.
• Forstår ikke hav som menes med «en rekke positive effekter for naboene».
• Undrende til at kommunen anbefalte et større prosjekt enn det ti ltakshaver først

presenterte.

KOMMENTARER TIL OVENSTÅENDE PROTESTER.

En har her valgt å gi oppsummerende kommentarer, av følgende g runner:

1. Flere av klagene er til dels svært like, både i innhold og form.
2. Klagene er i stor grad basert på tidligere motforestillinge r, som vi i saksgrunnlag og til

innspill og merknader har kommentert tidligere.
3. De innbyr til «omkamp» av meninger om planinnhold, som vi mener nå er avgjort i kraft

av kommunestyrets vedtak.

Da vi ikke er jurister ønsker vi ikke å gå inn på den formelle lovligheten og formen på
vedtaket. Det forutsetter vi at kommunens planavdeling, juridisk e avdeling samt
Fylkesmannen vil ta en grundig gjennomgang av.

Konkret mener to av klagerne (på andre siden av Hønengata) at de skulle fått utredet
refleksjonsstøy og soldiagram for deres eiendommer. De har ikk e kommet med tilsvarende
merknader da saken var under behandling. Men deres eiendommer inngår i sol-/
skyggediagrammene i planbeskrivelsen. Mht refleksjonsstøy erstatt er nytt bygg tilsvarende
fasader for bebyggelsen som skal fjernes. Støy for deres eie ndommer vil derfor ikke kunne bli
endret, og i alle fall ikke så mye at de kan ha rett på t iltak. Når det nye bygget skal
prosjekteres må tiltakshaver uansett forholde seg til støyretni ngslinjene, som er inntatt i
planbestemmelsene. Klagegrunnlaget mht at den vedtatte plane n er ugyldig kan derfor ikke
være til stede.

Vi mener grunnlaget for klagene bør baseres på om vedtaket er g yldig, basert på om saken har
fulgt plan og bygningslovens intensjoner og lovbestemmelser, bl. a vedr.:

i. Planprosess
ii. Medvirkning
iii. Planfremstilling
iv. Utredningsplikt
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Vi har for vår del etter beste skjønn og etter kommunens forl angende fulgt alle ovenstående
punkter.

i. Planen er riktig varslet. Innspillene til varslene har ful gt saken og er
kommentert i hht kommunens maler.

Planbehandlingen har fulgt Planlovens krav til utleggelse til offentlig
ettersyn, dokumentasjon innkomne merknader som alle er kommentert.
Sluttvedtaket er etter vår mening gyldig, og uten at det h ar vært
gjenværende innsigelser på vedtakstidspunktet.

ii. For uten de skriftlige rundene med varsel og offentlig utlegg else har det
vært møter med naboer. Medvirkning og informasjon har derfor ikke vært
mangelfull. Tvert imot, pga naboers motstand har dette punktet vært
spesielt viet oppmerksomhet. Planen er også livlig kommentert i
lokalavisen, slik at det ikke er tenkelig at noe er vedtatt ut en naboer eller
andres viten.

iii. Planen er blitt fremstilt i hht kommunens krav og statlige vei ledere.
Detaljplanen gjelder foran tidligere vedtatte planer, sl ik planloven
beskriver. Det er ikke noe krav om at den skal være helt i tråd med eldre
overordnede planer eller at det må lages overordnet plan først. Viktige
prinsipper om utviklingen av Hønengata er spesifikt omtalt.

iv. Planen har ikke hatt krav til konsekvensutredning. Utredede tema er i antall
og omfang godkjent av kommunen.

Det skal også gjøres oppmerksom på at kommunale etater har vært m ed å
godkjenne planen uten at deres saksområde er grundig utredet, da de
åpenbart ikke er problematiske. Dette er vanlig i planfrem stilling og
behandling. Tema som utredes bør være beslutningsrelevante for at de skal
inn i plandokumentene i et vesentlig omfang.

Følgene for naboene er etter beste skjønn både utredet og komment ert.
Påstander om verdiforringelse er etter vår mening feil, me n kan bare
overprøves i rettsapparatet dersom noen ønsker å fremme dette der.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-65  Arkiv: PLN 401  

 

Sak: 12/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse i 

området. Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne grunnlag 

til et helt nytt byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent inntil 

forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser.  

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske elementer 

fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk preg.  

3. Rådmannen får i oppdrag å ivareta trafikksikringstiltak i området. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet Rådmannens alternative forslag 1. pkt. 1 og 2. p.v.a. 

Krf og V: 

1. «0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse i 

området. Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne grunnlag 

til et helt nytt byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent inntil 

forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser.  

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske elementer 

fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk preg. « 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til pkt.3 som Hovedutvalget (HMA) 

sluttet seg til: 

«3. Rådmannen får i oppdrag å ivareta trafikksikringstiltak i området.» 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Rådmannens alt. forslag 1 pkt 1 og 

2 fremmet av Eriksen (Ap) p.v.a Krf og V, ble Rådmannens alt. Forslag 1 pkt. 1 og 2 vedtatt 

mot 3 stemmer (Baksvær (Ap), Broberg (H) og Eskestrand (H). Som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 

Eriksens forslag til pkt. 3 som Hovedutvalget (HMA) sluttet seg til ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-74  Arkiv: PLN 401  

 

Sak: 8/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40 – 44 vedtas ikke. 

2. Rådmannen bes om å forberede arbeidet til områdeplan for Hønengatenområdene. 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.03.2018: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Uavh., Ap, KrF og Sp: 

3. «0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40 – 44 vedtas ikke. 

4. Rådmannen bes om å forberede arbeidet til områdeplan for Hønengatenområdene.» 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet Rådmannens forslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming/Punktvis: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag fremmet av Herstad (FrP) og Orebråtens 

(Ap) forslag p.v.a. Uavh., Ap, KrF og Sp til pkt. 1, ble Orebråtens (Ap) forslag vedtatt mot 4 

stemmer (FrP og H). 

 

Orebråtens (Ap) forslag til pkt. 2 p.v.a. Uavh., Ap, KrF og Sp ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-81  Arkiv: PLN 401  

 

Sak: 25/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med byggeskisse  

med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling.  

 

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.04.2018: 

 

Inger Kammerud (H) fremmet Rådmannens forslag: 

 

1. «0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med byggeskisse 

med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling.  

 

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves.»  

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Kammeruds (H) forslag, som er i 

samsvar med Rådmannens forslag, ble Kammeruds (H) forslag vedtatt mot 17 stemmer. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

SG Arkitektur AS       

Hvervenmoveien 49 

 

3511 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/1821-6 26482/18 GNR 317/184  27.07.2018 

 

Hønengata 40 - 42 - 44 

 Gnr/bnr 317/184, 317/186, 317/187  

 
Det vises til søknad om oppføring av leilighetsbygg, mottatt 23.05.2018. Bygningsmyndigheten 

ved Ringerike kommune sendte 25.05.2018 brev til partene med informasjon om saksgangen 

videre. I brevet ble partene informert om at det foreligger nabomerknader og at det derfor er 

aktuelt med politisk behandling.   

 
Bygningsmyndigheten er i senere tid blitt oppmerksom på at det foreligger klage på 

reguleringsplanen, og at det er gitt utsatt iverksettelse inntil klagen er avgjort jfr. 

forvaltningsloven § 42.  

 

Planavdelingens vurdering:  

«Forvaltningsorganet finner det hensiktsmessig å utsette iverksetting av vedtaket imens 

klagebehandling pågår og før klagen er avgjort jamfør Forvaltningsloven §42. Dette begrunnes i 

at beslutning av iverksetting vil kunne medføre uopprettelig skade eller tap i tilfelle Fylkesmannen 

ikke finner det riktig å opprettholde kommunestyrets vedtak. Dette er prosessledende beslutning og 

kan ikke påklages.» 

 

Bygningsmyndigheten kan ikke se at det omsøkte tiltaket kan behandles før det foreligger en 

endelig vedtatt reguleringsplan. Viderebehandling av byggesøknaden avventes inntil klagen er 

behandlet.  

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder 

Nilam Ilyas  

Rådgiver 

Kopi: 

Daniel Alexander Holm, Parkgata 29, 3513 HØNEFOSS 

Hønengaten 40-44 AS, Telegrafalleen 2, 3510 HØNEFOSS 

Marte Aagesen Trondsen, Parkgata 29, 3513 HØNEFOSS 

Helge Ivar Østvang, Parkgata 19, 3513 HØNEFOSS 

Trinelise Østvang, Parkgata 19, 3513 HØNEFOSS 

Daniel Alexander Holm, Parkgata 29, 3513 HØNEFOSS 

Espen Odderbø, Gullagata 14, 3513 HØNEFOSS 

Eunice Sonja Pedersen Odderbø, Gullagata 14, 3513 HØNEFOSS 
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- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/10-22   Arkiv: GNR 50/2  

 

 

Klage - Vedtak om bruksendring - Lager nord og lager syd Gnr/bnr 50/2 - 

Follumveien 100 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring, til kommunens 

vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18, datert 30.01.2018, til klage mottatt 31.07.2018, 

til ansvarlig søkers kommentar til klage, datert 23.08.2018 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner etter forvaltningsloven § 31, første ledd bokstav b å ta klage fra 

Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else Breines under behandling. 

 

2. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else 

Breines tilsier at vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18 bør endres. 

 

3. Ringerike kommunes vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18 opprettholdes.  

 

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

5. Myndighet til videre oppfølging av saken, herunder eventuell ileggelse av sanksjoner 

delegeres til rådmannen. 

 

Utskrift sendes: 

Kryptovault Hønefoss AS, c/o Kryptovault AS, 4021 STAVANGER 

Norconsult AS, Postboks 258, 3502 HØNEFOSS 

Trond Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 

Eirin Brudvik, Hofsfossveien 54 B, 3517 HØNEFOSS 

Else Breines, Hofsfossveien 76, 3517 HØNEFOSS 

Ove Morten Boberg, Vårveien 3, 3517 HØNEFOSS 

Lise H. Eriksen, Våveien 3, 3517 HØNEFOSS 

 

 

  

 

Sammendrag 



- 

Rådmannen anbefaler at klage fra naboer ikke tas til følge. Saken blir deretter å sende til 

Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Kommunen har konstatert og tiltakshaver har erkjent at målte støynivå ved boligbebyggelse er 

over akseptable nivåer. Saken om støyforhold vil bli fulgt opp videre av kommunens 

miljørettede helsevern etter folkehelselovgivningen, samt at det vil bli sett hen til dette i 

forbindelse med behandling av søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok i desember 2017 henvendelse fra Follum Eiendom med forespørsel 

om møte for å orientere om interesse for å ta i bruk bygningene Lager Syd og Lager Nord på 

Follum til datasenter. I møte med Follum Eiendom, Ringerike Utvikling og 

Byggesaksavdelingen 12.12.2017, ble kommunen orientert om at bygget ikke endres, men at 

det kunne bli aktuelt med for eksempel utskifting av fasadeplater blant annet for å få 

gjennomlufting. Støy ble tatt opp som tema, og det ble orientert om at støy ikke skulle være 

merkbart fra utsiden av bygget. Kommunen orienterte om at endret bruk av bygningene krever 

bruksendring og byggesaksavdelingen mottok søknad om bruksendring for Lager Syd og 

Lager Vest 29.12.2017. I orientering til søknaden beskrives aktuell situasjon med utleie til drift 

av utstyr for dataprosessering. Branntekniske og støytekniske forhold er beskrevet i orientering 

til søknaden. Når det gjelder støytekniske forhold, er det beskrevet at støy fra bygningene skal 

tilfredsstille kravene i TEK10 med veiledning, og det er vist til at klasse C i NS 8175:2012 

anses som preakseptert løsning for å tilfredsstille forkriften. 30.01.2018 ble det gitt tillatelse til 

bruksendring i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18. 

 

25.06.2018 mottok saksbehandler i saken telefonhenvendelse om støy fra nabo Trond Gulestø. 

Nabo fikk oversendt kopi av vedtak om bruksendring og ble henvist til miljørettet helsevern 

som instans for støyproblematikk. 

 

27.06.2018 mottok byggesaksavdelingen e-post fra ansvarlig søker Norconsult som opplyste at 

de var gjort oppmerksom på at det var igangsatt drift av dataanlegg i Lager Vest uten at det 

var sendt søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Det ble videre informert om at 

det var registrert utfordringer knyttet til støy fra anlegget. Det ble også informert om at 

leietaker som drifter anlegget har ansvar for ombygging, drift av anlegget og pågående tiltak 

for støyreduksjon. Det ble videre bedt om møte med kommunen. 

 

06.07.2018 ble det arrangert møte hvor byggesaksavdelingen, Kryptovault AS, StavKon AS, 

Follum Eiendom AS og Norconsult deltok. I møtet orienterte Kryptovault om at støyforhold 

var blitt mer utfordrende enn antatt. Det ble blant annet informert om at det kom reaksjoner på 

støy i april og gjort rede for at det var igangsatt arbeid med støydempende tiltak som var 

planlagt å være ferdig tidligst 2. uken i august. I møtet ba kommunen Norconsult som ansvarlig 

søker om skriftlig orientering med beskrivelse og fremdrift for utførelse av bygningsmessige 

tiltak mot støy i Lager Vest og antatt tidspunkt for søknad om midlertidig brukstillatelse for 

Lager Vest.  

 

12.07.2018 mottok byggesaksavdelingen brev og dokumentasjon fra Norconsult om 

støytekniske forhold etter møte 06.07.2018. Det ble angitt at søknad om ferdigattest 

/midlertidig brukstillatelse for arbeider i Lager Vest ville bli innsendt i løpet av uke 35, det vil si 

i slutten av august. 



- 

 

16.07.2018 ba naboer i e-post om møte med kommunen. I e-post fra naboer ble det bemerket 

at Kryptovault vil forholde seg til støygrenser som gjelder industri og til helsevernenheten i 

Bergens pålegg til Kryptovault Dale hvor det ble satt krav om at støy ikke skulle overstige 35 

dB på natt. 

 

17.07.2018 mottok kommunen brev om bekymring over støy fra beboere i Vårveien 3. 

 

25.07.2018 ble det avholdt møte hvor naboer ved Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else 

Breines var representert, kommunen møtte med representanter fra byggesaksavdelingen og 

kommuneoverlege. Naboer viste i møtet en presentasjon om saken og orienterte blant annet 

om at støy var merkbart høyere fra 23-tiden om kvelden. 

 

26.07.2018 ga kommunen tilbakemelding til brev fra Norconsult mottatt 12.07.2018. I brevet 

påpekte kommunen blant annet at det er usikkerhet rundt hvilke støykrav som gjelder for 

tiltaket. Det ble også gitt tilbakemelding om at det ikke var tatt stilling til eventuelle reaksjoner 

som følge av at anlegget var tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest og at 

det kunne bli aktuelt å vurdere tvangsmulkt sammen med pålegg. 

 

31.07.2018 mottok byggesaksavdelingen felles klage på vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 

17/18 fra naboene Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else Breines. Klagen ble oversendt 

ansvarlig søker Norconsult, samt med kopi til Kryptovault Hønefoss AS, i brev 07.08.2018 fra 

kommunen med frist for eventuell skriftlig kommentar 23.08.2018. Norconsult ga i brev 

23.08.2018 tilbakemelding til klage hvor de viser til at fagfeltet prosjektering for lydforhold og 

vibrasjoner ikke er belagt med ansvar og til tiltakshavers ansvar for at dette gjøres. I 

tilbakemeldingen er det også orientert om at leietaker og tiltakshaver ble varslet om at 

fagområdet må ansvarsbelegges i e-post 30.01.2018. 

 

19.09.2018 mottok kommunen søknad om midlertidig brukstillatelse for Lager Vest. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er innsendt klage på kommunens vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18 om 

bruksendring av lagerbygg på Follum til generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for 

midlertidige, ikke-fastmonterte anlegg. Tiltakene er i vedlegg til søknaden beskrevet som 

containere eller rack med dataservere med tilhørende energiforsyning, datafiber-tilkobling og 

ventilasjon.  

 

Klage:  

Byggesaksavdelingen mottok 31.07.2018 klage på vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 

17/18. Ut fra klagens innhold forstås det at det ønskes at vedtaket oppheves. Klagen begrunnes 

i hovedsak med følgende momenter: 

1. Det er godkjent bruksendring av lagerlokaler, men lokalene er tatt i bruk til annet 

formål 

2. Bruksendringen påvirker naboene med kontinuerlig støy 

3. Saken var ikke tilstrekkelig belyst før vedtaket ble fattet. 

 

I klagen vises det for øvrig til klage datert 05.07.2018. Rådmannen kan ikke se at dokumentet, 

som er vedlagt klage mottatt 31.07.2018, er registrert i kommunens saksbehandlingssystem. 
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Orientering om klage med kopi av klagen ble oversendt ansvarlig søker med kopi til 

tiltakshaver i kommunens brev datert 07.08.2018 med frist 23.08.2018 for eventuelle 

kommentarer.  

 

Merknad til klage: 

Tiltakshaver har 23.08.2018 i kommentar til klage vist til at søknad om bruksendring omfatter 

søknad om bruksendring til generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for midlertidige, 

ikke-fastmonterte anlegg. Videre vises det til vedlegg F2 til søknaden hvor tiltakets art er 

beskrevet. Når det gjelder støy, vises det til at fagfeltet prosjektering for lydforhold og 

vibrasjoner ikke er belagt med ansvar og at det er tiltakshavers ansvar å påse at dette gjøres. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Lagerbygningene, Lager Syd og Lager Nord, ligger på eiendommen gnr/bnr 50/2 som omfattes 

av reguleringsplan nr. 343 "Follum", vedtatt 31.03.2011. Området lagerbyggene befinner seg i 

er i arealplankartet merket som område "I2" og er avsatt til industriformål. I 

reguleringsplabestemmelsene § 2 nr. 2.1 angis det at industriområdene I1 og I2 "består av 

industribebyggelse og tilhørende kontorbebyggelse, det meste av gammel dato, men også noe 

nyere bebyggelse. Innen området kan det oppføres ny bebyggelse, eventuelt som erstatning for 

eksisterende. Maksimal utnyttelse, %-BRA og byggehøyder tilpasses eksisterende bebyggelse, 

og fastsettes endelig i forbindelse med behandling av rammesøknad/igangsettingssøknad". 

 

Området grenser mot uregulert boligområde som i kommuneplanens arealdel er merket som 

nåværende boligområde. 

 

Juridiske forhold  

Etter forvaltningsloven § 29, første ledd, er klagefristen 3 uker fra tidspunkt om underretning 

om vedtak er kommet frem til parten. Det fremgår av andre ledd at klagefrist for den som ikke 

har mottatt vedtaket, løper fra tidspunktet parten har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap 

til vedtaket. Klage som er kommet inn etter klagefristen kan likevel tas under behandling 

dersom parten ikke kan lastes for å ha oversittet klagefristen eller drøyd med klagen eller det 

av særlige grunner er rimelig at klagen prøves jf forvaltningsloven § 31, første ledd bokstav a 

og b. Endelig fremgår det av forvaltningsloven § 31, tredje ledd at klagen ikke kan tas under 

behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet. 

 

Det er ikke søkt om dispensasjoner fra reguleringsplan eller tekniske krav. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er tidligere behandlet i delegert vedtak nr. 17/18 hvor det er gitt tillatelse til 

bruksendring av lagerbygg til generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for midlertidige, 

ikke fastmonterte anlegg. Tiltakene er i vedlegg til søknaden beskrevet som containere eller 

rack med dataservere med tilhørende energiforsyning, datafiber-tilkobling og ventilasjon. 

 

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 

vedtaket er påklaget og endres til gunst for parten. 

 

Saken vurderes ellers ikke å ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Saksbehandlingsgebyr er betalt i forbindelse med delegert vedtak nr. 17/18 og kommer som 
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inntekt for kommunen etter selvkostprinsippet. Dersom vedtaket omgjøres og søknad om 

bruksendring avslås, tas det etter gebyrregulativet gebyr tilsvarende 75% av normalt gebyr, i 

saker etter pbl § 20-1/20-3, likevel minstegebyr kr 20 000,-. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Det er ikke gjennomført informasjon eller høring i forbindelse med saken. Miljørettet helsevern 

og kommuneoverlegen har også mottatt klage om støy i forbindelse med virksomheten og 

følger opp sak om støy etter folkehelselovgivningen. 

 

Alternative løsninger 

  

Alternativ 1: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken vurderes ikke å være av prinsipiell karakter. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagefrist: 

Klagen er mottatt 31.07.2018. Klagefrist for vedtaket i delegasjonssak 17/18 var i 

utgangspunktet i februar 2018. Naboer har ikke fått underretning om vedtaket, og klagefrist 

løper derfor fra det tidspunktet naboene fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om vedtaket. 

Rådmannen er underveis i saken gjort kjent med at naboene merket støyplager allerede fra 

mars 2018. Det vurderes at naboene fra støy ble kjent, hadde et incentiv til å undersøke saken 

og til å gjøre seg kjent med at det var truffet vedtak i saken. Naboene tok imidlertid ikke 

kontakt med kommunen før i juni 2018 hvor de fikk oversendt kopi av vedtaket 25.06.2018. 

Klagefrist ville etter dette være 16.07.2018. Det vurderes etter dette som klart at klagefrist i 

forvaltningsloven § 29 er oversittet uavhengig av hvilket tidspunkt som legges til grunn for 

beregning av klagefristen.  

 

Klagen kan etter forvaltningsloven § 31 likevel tas under behandling dersom parten etter første 

ledd bokstav a, ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage. 

Fristoversittelse vil i hovedsak være unnskyldelig dersom det ikke er gitt orientering om 

klagefrist eller det foreligger subjektive forhold som ulykke, alvorlig sykdom eller lignende som 

gjør det urimelig å kreve at klage sendes innen vanlige frister. Det må etter dette vurderes om 

det foreligger særlige grunner til at det er rimelig at klagen likevel blir prøvd jf 

forvaltningsloven § 31, første ledd, bokstav b. Særlige grunner kan knyttes til både private og 

offentlige interesser, og det er hverken i loven eller forarbeidene satt noen terskel til 

interessene. Naboer har i denne saken ikke mottatt nabovarsling for tiltaket og er blitt berørt 

som følge av støy fra anlegget. Det vurderes videre å være viktig for klager å få en ny prøving 

hvor deres synspunkter når det gjelder bruksendringen kan vurderes. Rådmannen vurderer 

dermed at det foreligger særlige grunner til at klagen blir prøvd. 

 

Klagen: 

Andre formål: 

Klagen begrunnes med at lagerlokaler er tatt i bruk til andre formål, tusenvis av datamaskiner 

som krever kjøling. Rådmannen viser til at det i orientering til søknad om bruksendring og i 

vedlegg F2 fra Follum Eiendom, er omtalt at bruksendringen gjelder fra lagerlokaler til nytt 

bruksformål til dataprosessering. Tiltakshaver har erkjent at bygning, Lager Vest er tatt i bruk 
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og at det foregår virksomhet i bygget knyttet til datamining. Rådmannen ser ikke at det er 

uoverenstemmelse mellom bruk som ble tillatt i delegasjonsvedtak nr. 17/18 og den bruken 

som tiltakshaver har erkjent at foregår i bygningene.  

 

Støy: 

Naboene har i klagen videre vist til at bruksendringen påvirker naboene med kontinuerlig støy 

og at støyen ikke er omtalt i vedtaket. Tiltakshaver har erkjent at støy har vært over lovlig nivå 

og har gjennomført tiltak med sikte på støyreduskjon.  

Rådmannen viser til at det i vedtaket vises til vedlegg til søknaden hvor det er redegjort for at 

støytekniske forhold vil bli ivaretatt. I orientering til søknaden er det redegjort for støytekniske 

forhold hvor det fremgår at støyforhold skal tilfredsstille krav i teknisk forkrift og det vises til 

at klasse C i NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger" som preakseptert løsning for å oppfylle 

krav til lydforhold. Det fremgår av plan- og bygningsloven § 21-4, andre punktum at 

kommunen skal legge til grunn tiltakshavers eller ansvarlig foretaks opplysninger om at tiltaket 

oppfyller tekniske krav. I forarbeidene, Ot.prp. nr 45 (2007-2008), uttales det at formålet med 

bestemmelsen er å klargjøre hva som er bygningsmyndighetenes ansvar og hvilket ansvar som 

påhviler tiltakshaver og ansvarlig foretak. Bestemmelsen inneholdt tidligere en adgang for 

kommunen til å vurdere tekniske forhold, men adgangen ble fjernet i forbindelse med endringer 

av plan- og bygningsloven som skulle forenkle byggesaksdelen i forbindelse med lovendring i 

lov 20. juni 2014 nr. 52, som trådte i kraft fra 01.07.2015. Ifølge Prop. 99 L (2013-2014), ble 

endringen gjort for å klargjøre regelverket og for å forsterke hovedregelen om at tiltakshaver 

har ansvar for at tiltaket tilfredsstiller tekniske krav. Det er i Prop. 99 L (2013-2014) videre 

vist til at kommunen uansett har anledning til å vurdere de tekniske kravene ved tilsyn.  

 

Tilstrekkelig belyst: 

Til sist i klagen har naboene vist til at saken ikke var tilstrekkelig belyst før vedtak i saken ble 

truffet, og det vises til manglende nabovarsling som gjør at naboene ikke har hatt mulighet til å 

komme med merknader. Hovedregel om nabovarsling fremgår av plan- og bygningsloven § 21-

3, første ledd hvor naboer skal varsles. Etter andre ledd, første punktum, kan varsel likevel 

unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad berører naboenes interesser. Slik loven er lagt opp 

er det i første omgang opp til tiltakshaver å vurdere om varsel kan unnlates. Det følger av 

andre punktum at kommunen likevel kan kreve varsling dersom vilkårene for unnlatt varsling 

ikke er oppfylt. Ut fra de opplysningene som forelå på søknadtidspunktet om tiltaket, ble det 

ikke funnet grunnlag for å kreve nabovarsling. I vedtaket er det bemerket at saken kan tas opp 

på nytt dersom det kommer merknader fra naboer. 

 

Når det gjelder spørsmålet om saken var tilstrekkelig belyst før vedtak ble fattet, viser 

rådmannen til at tiltakshavers eller ansvarlig søkers opplysninger skal legges til grunn. 

Forvaltningsloven § 17 gir uttrykk for undersøkelsesplikten ved at forvaltningen skal påse at 

saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Når det gjelder byggesaksbehandling er 

undersøkelsesprinsippet likevel modifisert blant annet som følge av reglene i plan- og 

bygningsloven § 21-2 og byggesaksforskriften § 5-1 som angir generelle krav til søknad og 

dokumentasjon, samt reglene om nabovarsling i § 21-3.  

 

Ulovlig bruk: 

Det er erkjent at bygningen, Lager Vest, er tatt i bruk uten at det foreligger godkjent 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Det foreligger derfor et ulovlig forhold ved bruken 

av bygningen. Når det foreligger et ulovlig forhold gis det som regel mulighet til retting og 

rådmannen vil følge opp dette forholdet. At bygningen er tatt i bruk uten at det foreligger 
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midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er likevel ikke et moment som virker inn i 

vurderingen av om brukstillatelse skal gis eller ikke. 

 

Samlet vurdering av klage: 

Slik rådmannen ser det går naboenes merknader til tiltaket i hovedsak på støy. Rådmannen har 

forståelse for at støysituasjon oppleves belastende for naboer og at det kan oppleves som en 

tilleggsbelastning at tiltaket ikke er nabovarslet. Rådmannen ser ellers ikke at klagen tilfører 

saken nye opplysninger eller endrer sakens karakter slik at vedtak i delegasjonssak 17/18, sak 

18/10 må omgjøres. Når det gjelder støyforhold viser rådmannen til at miljørettet helsevern 

følger opp sak om støy i forbindelse med virksomheten og har virkemidler etter 

folkehelselovgivningen. Det vurderes som hensiktsmessig at støyproblematikken følges opp av 

helsemyndigetene. Det er 19.09.2018 innsendt søknad om midlertidig brukstillatelse for Lager 

Vest. Bygningsmyndighetene skal ta stilling til søknad om midlertidig brukstillatelse innen tre 

uker. I søknad om midlertidig brukstillatelse angis dato for søknad om ferdigattest 01.11.2018. 

Når det gis midlertidig brukstillatelse skal det settes en bindende frist for ferdigstillelse, 

oversitting av fristen er grunnlag for å gi pålegg om ferdigstillelse som kan følges opp med 

sanksjoner etter plan- og bygningsloven kapittel 32. 

 

Rådmannen anbefaler etter dette hovedutvalget om å ikke ta klagen til følge. 

 

Vedlegg 

18/10-20 Klage på vedtak 

                Meldingstekst 

18/10-19 Bruksendring lagerbygning - Klage på vedtak, delegasjonssak nr. 17/18 

18/10-16 Klage på vedtak, Delegasjonssak nr. 17/18 

                Klagesak-til-Ringerike-kommune-Juli-2018-v.2[6297].pdf 

18/10-15 Angående bygningsmessige tiltak mot støy 

18/10-11 Henvendelse angående eiendom 50/2 

18/10-9   Vedrørende støy fra datalagringsanlegg på Follum 

                Meldingstekst 

18/10-8   Svar på henvendelse -Kryptovault Follum gnr/bnr 50/2 

18/10-7   Klagesak Kryptovault Follum 

                Brev fra Helsevernenheten i Bergen kommune 18/10-6 Orientering om      

                bygningsmessige tiltak mot støy 

                E-post 

                Melding om endring av ansvarsrett 

                Status og veien videre for datasenteret på Follum - KryptoVault 

                E-post - aksept tiltakshaver 

18/10-5   E-post 

                Gjennomføringsplan versjon 02 

                Erklæring om ansvarsrett - Mesterbygg Ringerike AS 

18/10-4    Meldingstekst.html 

                Vedlegg G1_Gjennomføringsplan_v 01_2018-01-29.pdf 

                Vedlegg G2_Erklæring om ansvarsrett_PRO_NO_2018-01-29.pdf 

18/10-3   Ettrinns (§ 20-1) - Bruksendring lagerbygning 

18/10-2   Meldingstekst.html 

18/10-1   Meldingstekst.html 

               5174_Søknad om bruksendring_2017-12-27.pdf 

               5174_Søknad om bruksendring_2017-12-27_Samlet.pdf 
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               Vedlegg D1_Situasjonplan_2017-12-27.pdf 

               Vedlegg E1_ Tegn_5178363-B001-E01.pdf 

               Vedlegg F1 - Orientering_2017-12-27.pdf 

               Vedlegg F2_Notat fra Follum Eiendom AS_2017-12-27.pdf 

               Vedlegg_Q1_Bilder_2017-12-27.pdf 

Kartgrunnlag - oversiktskart og situasjonsplankart 1:6000 

 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Hei! 
 
Vi viser til brev fra kommunen datert 7. august 2018 om klage på vedtak om bruksendring. 
Vedlagt oversendes våre kommentarer som ansvarlig søker til klagen. 
 
Vennlig hilsen 

Knut Roland 
Senioringeniør 
Mob: +47 45404964 
knut.roland@norconsult.com 

 
Norconsult AS 
Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss 
www.norconsult.no 
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absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 
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18/10-19 27432/18 GNR 50/2  07.08.2018 

 
Bruksendring lagerbygning - Klage på vedtak, delegasjonssak nr. 17/18 

Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 

 

Ringerike kommune mottok, 31.08.2018, klage på vedtak i delegasjonssak nr. 17/10, datert 

30.01.2018, fra naboer til Follum ved Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else Breines.  

Kopi av klagen oversendes ansvarlig søker slik at det gis mulighet til å kommentere klagen. Det 

er i delegasjonssak nr. 17/18, vist til at saken kan måtte tas opp igjen på nytt dersom det skulle 

komme merknader som må ses på som klage fra naboer.  

Etter forvaltningsloven § 29, første ledd er klagefristen 3 uker fra underretning om vedtaket er 

kommet frem til parten. Det følger av andre ledd at klagefrist for den som ikke har mottatt 

underretning om vedtaket, løper fra tidspunktet han har fått, eller burde ha skaffet seg 

kjennskap til vedtaket. Etter forvaltningsloven § 31, første ledd, bokstav a og b, kan en klage 

hvor klagefristen er oversittet likevel tas under behandling dersom parten ikke kan lastes for å 

ha oversittet klagefristen eller for å ha drøyd med klage, eller det av særlige grunner er rimelig 

at klagen blir prøvd.  

Dersom klagen tas under behandling, vil saken legges frem til politisk behandling som 

forberedelse til at saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. Eventuell 

skriftlig kommentar til klagen bes innsendt innen 23.08.2018. 

 

 

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 

 

Kopi: 
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Eirin Marie Brudvik, Hofsfossveien 54 B, 3517 HØNEFOSS 

Trond Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 

Else Breines, Hofsfossveien 76, 3517 HØNEFOSS 

Kryptovault Hønefoss AS, c/o Kryptovalut AS, 4021 STAVANGER 

 

Vedlegg: 

18/10-16 Klage på vedtak, Delegasjonssak nr. 17/18 

                Klagesak-til-Ringerike-kommune-Juli-2018-v.2[6297].pdf 

 



Ringerike Kommune
Byggesakskontoret. Hønefoss 30/7 2018

Klage på vedtak, Delegasjonssak nr. 17/18.

Naboer til Follum sendte 5/7 klage til Byggesakskontoret på støy fra Kryptovault.
Se vedlegg.

Viser til godkjenning av søknad om bruksendring fra tiltakshaver Follum Eiendom AS 30/ 1 2018.
Det er godkjent bruksendring av lagerlokaler men lokalene er tatt i bruk til annet formål dvs .
tusenvis av datamaskiner som krever kjøling. Kjøling en gjøres av kraftige vifter som skape r kraftig og
kontinuerlig støy som rammer et stort område av boliger rundt tidligere Follum fabrikker.
I vedtaket begrunnes manglende nabovarsel med at fasadeendringer ikke påvirker naboene.
Imidlertid påvirker bruksendringene naboene i stor grad med kontinuerlig støy. Denne støye n er ikke
omtalt i vedtaket.
Vi må derfor anta at saken ikke var tilstrekkelig belyst før vedtaket ble fattet.
Konsekvensen av at det ikke er sendt ut varsel til det berørte nabo lag er at vi heller ikke har hatt
mulighet til innsigelse på den støyende vi rksomhet som er startet opp.
Vi er klar over at det er tre ukers klagefrist på enkelt vedtak i henhold til forvaltningsloven men etter
som vi ikke er informert om vedtaket har det ikke vært mulig å klage i tide.
Imidlertid har vi tidligere sendt klage til Kommunen og bekymringsmelding til kommune over legen da
vi skjønte hva støyen var.

Med dette klager vi for ordens skyld på vedtak i delegasjonssak nr. 17/18.

På vegne av berørte naboer ved Follum.

Trond Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 Hønefoss. Mob. 4729 5666
Eirin Brudvik
Else Breines.

Kopi:
Kommuneoverlege Karin Møller.
Norconsult AS, ved Stein Egil Sæter og Knut Roland.



Til Ringerike kommune Ringerike 5.juli 2018
v/Avdelingsleder byggesak Arne Hellum

Klagesak – Kryptov ault Follum – Støyplager
Vi vil med dette klage på at Kryptovault har fått tillatelse om oppstart av sin virksomhet i
lagerbygninger på (tidl.)Follum fabrikkers område. Dette fordi virksomheten innebærer alvorlig
påvirkning av miljøet i området i form av støy langt utover akseptable grenser. Støyen er
kontinuerlig og oppleves forverret om natten.
Så langt vi kan se forutsetter lov og forskrift at støy skal være vurdert og forebygget før oppstart
av ny virksomhet . Naboer skal være varslet og gitt mulighet til innsigelser før oppstart. Ingen av
delene er ivaretatt i denne saken.

Befolkningen på Follum har ikke fått nabovarsel, - tvert imot : man opplever å være fullstendig
overkjørt .

Vi er meget bekymret for at støyproblemene skal medføre helsefare for befolkningen på kort og
lengre sikt
På bakgrunn av nye forstyrrelser på wifi/internett , og på elektrisk utstyr er vi bekymret for
helsepåvirkning av «ikke - ioniserende stråli ng» knyttet til strømforsyning til virksomheten .
Vi bekymrer oss for særlig for små barn som nå blir utsatt for disse potensielt skadelige
miljøfaktorene

Sommerens nære utendørsopplevelser er spolert , t illit en til Kryptovault er minimal og v i frykter
ytterligere forverring av støyplagene ettersom virksomheten skal fordobles i nær fremtid .

Kommunen har gitt midlertidig tillatelse til bruksendring, under visse forutsetnin ger. Se Ringerike
kommunes svar til No rconsult AS (for Krypto Vault) Delegasjonssak nr.17/18, datert 30.01.2018. Her
heter det blant annet at: «Søker har redegjort for at støytekniske forhold vil bli ivaretatt. Det er ikke
sendt nabovarsel da bruksendring en ikke antas å berøre naboenes interesser. Skulle det komme
merknader fra naboer kan saken måtte tas opp igjen».

På bakgrunn av dette ber vi om at den midlertidige tillatelsen revurderes og at støyen stanses
umiddelbart. Det er kritisk viktig at saken behandles raskt da vi er informert om at Kryptovault har
planer om å doble aktiviteten i nær fremtid.

M anglende informasjon
Befolkningen i området er overfladisk kjent med nyetableringen gjennom artikkel i Ringerikes Blad .
H er fremkom det ingenting om at virksomheten kom til å medføre ulovlige støyforurensing i området.
Vi er heller ikke etter etablering av virksomheten informert om resultater av støymålinger som er gjort
av Norconsult (for Kryptovault) . Kryptov ault anser dett e som intern dokumentasjon.

En rekke lover og forskrifter synes relevante for virksomhetsetableringe n
Plan - og bygningsloven med forskrifter r egulerer etablering av virksomhet og krever at bla
forurensingslov følges i bruksendring og i etablering av ny virksomhet
F orskrift om begrensning av forurensning Del 2 omhandler Støy
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift om miljørettet helsevern.
Konsesjonsloven som iflg.§3 også kan gjelde leie av bruksrett
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) gjelder « ioniserende stråling » men
også « ikke - ioniserende - stråling » som for eksempel fra elektriske installasjoner og nett.

Vi må som innbyggere kunne forutsette at gjeldende lover og forskrifter bli r fulgt, og så langt vi kan se
vil man med å sikre slik etterlevelse , effektivt kunne eliminere d e nåværende utfordringer knyttet til
Kryptovault s virksomhet på Follum.



Støyproblemer knyttet til drift har vært kjent for Kryptov ault fra før de startet opp på
Ringerike
Det er kjent at Kryptv ault startet tilsvarende virksomhet i Dale, Vaksdal kommune Hordaland i
j anuar/februar. L øfter om støydemping er gitt også der. Imidlertid er stø yproblemet fortsatt stort og
uløst, - og folk sliter med å holde ut å bo der.
Utfra Ringerike kommunes svar til Norconsult AS (for Kryptov ault) Delegasjonssak nr.17/18, datert
30.01.2018 har Kryptovault opplyst at støytekniske forhold skal være ivaretatt.
Det medfører ikke riktighet. Kryptovault v/adm.dir Stig Myrseth ble intervju et(abcnyheter.no) på
Follum 28.04.18. I dette intervjuet beskrives støyen slik: «Kjøleviftene inne i den nedlagte
papirfabrikken durer så høylytt at to personer ikke må stå lenger fra hverandre enn 30 cm for å høre
hverandre.» Forholdene i Dale er beskreve t i en reportasje fra NRK Hordaland(23.06.18). Der heter det
blant annet at Kryptovault ikke har kon sesjon for sin virksomhet . Vi spør om de har konsesjon fo r
virksomheten her på Ringerike.

Omsider et informasjonsmøte for et tilfeldig omfang av naboer
Kry ptovault inviterte ti l informasjonsmøte onsdag 20.jun i. Dette ble gjort ved utdeling av flygeblad til
ca 30 postkasser i området. Langt fra alle nære naboer var informert om møtet da det ble gjennomført.
Det ble gitt en generell presentasjon av hva virkso mheten dr iver med og hvem som er eiere. I tillegg
informerte de om konsultativ støtte fra Norconsult AS. Støyen vi opplever kommer fra kraftige vifter
som kjøler ned datamaskinene som virksomheten er basert på. Støymålinger ble etterspurt i møtet, men
ikke vist. Kryptov ault medga muntlig at støyen som var målt var langt over akseptabelt nivå. Vi har
sendt skriftlig forespørsel o m innsyn i resultatene, men dette ble igjen avslått.
Vi ble informert om at det nå skulle iverksettes støydempende tiltak i løpet av 2 - 3 uker, hvoretter man
ville måle på nytt og vurdere yt terligere tiltak. Vi forstår av dette at Krypto Vault per nå, ikke vet hva
slags tiltak og hvilket omfang av tiltak som må til for at støyen skal være tilfredsstillende dempet.
Samtidig fikk vi vit e at de utvider med mange flere maskiner i nær fremtid, altså uten å være sikre på
at tilfredsstillende støydemping faktisk kan gjøres.

Tomme l øfter fra Kryptov ault ?
Det har nå gått en tid siden vi fikk løfte om støydempende tiltak. Vi har hittil ikke op plevd noen
bedring . På bakgrunn av dette og hendelsesfo rløpet i Dale samt det som hitt il har foregått her på
Ringerike, er vi redde for at Kryptov ault bare fortsetter ufortrødent med sitt og bryr seg lite om
hvordan de ødelegger miljøet for vår del.
Naboe r til Follum har sendt bekymringsmelding til Miljørettet helsevern, Ringerike kommune. Den ble
raskt fulgt opp, bla med støy målinger. Vi håper at dette fører frem og setter stor pris på at Miljørettet
helsevern v/kommuneoverlegen har tatt tak i saken så ra skt.
Vi tror og håper at vår kommune har befolkningens beste som rettesnor og ser frem til den videre
prosess.

Med hilsen,

Naboene til Follum og Kryptov ault Hønefoss
Kontaktperson: Trond Gulestø, Hofsfossveien 74

Vedlegg :
Bekymringsmelding til Miljørettet helsevern, Ringerike kommune
Kopi til :
Rådmann Ringerike kommune
Ordfører Ringerike kommune
Politiske partier Ringerike kommune
Miljørettet helsevern
Leder Plan - og bygg Ringerike kommune
Ringerikes Blad
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/10-15 26619/18 GNR 50/2  26.07.2018 

 
Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 - Angående bygningsmessige tiltak mot støy 

 

Det vises til brev, mottatt 12.07.2018 om støytekniske forhold, orientering med beskrivelse på 

utførelse av bygningsmessige tiltak mot støy i journalpost 18/10-6. Vi bekrefter videre mottak 

av melding om endring av tiltakshaver fra Follum Eiendom AS til ny tiltakshaver Kryptovault 

Hønefoss AS og tar dette til etterretning. 

Det ble i delegasjonssak 17/18, datert 30.01.2018, gitt tillatelse til bruksendring av eksisterende 

lagerhall, lager vest og lager syd til generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for 

midlertidige, ikke fastmonterte anlegg. Status er at det er igangsatt drift i bygningen, lager nord 

(vest), og at det per 26.07.2018, ikke er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i 

forbindelse med bruksendringen etter plan- og bygningsloven § 21-10. Det er heller ikke gitt 

driftstillatelse for bygningstekniske installasjoner.  

I vedlegg til brev, mottatt 12.07.2018, beskriver Kryptovault AS i brev, status og veien videre 

for datasenteret på Follum. I brevet beskrives det at kjølebehov i datasenteret løses ved hjelp av 

vifter som blåser kald luft gjennom datamaskinene. Videre at viftene skaper betydelig støy, 

særlig når det er høy temperatur på uteluft. Det opplyses videre at planlagt støymåling 

20.08.2018 vil vise at støynivå er kommet under 45 dB.  

Det er ikke søkt om dispensasjon fra støykrav, Ringerike kommune er heller ikke kjent med at 

det foreligger konsesjon for støyende virksomhet etter forurensningsloven. Støytekniske 

forhold er kommentert i orientering til søknad om bruksendring, punkt 4, side 7. Her fremgår 

det at støy fra bygningene skal tilfredsstille kravene i TEK10 med veiledning. Videre er det 

henvist til at klasse C i NS 8175:2012 anses som preakseptert løsning for å tilfredsstille 

forskriften. Det er tiltakshaver eller ansvarlig foretak som har ansvar for at tiltaket oppfyller 

tekniske krav som følger av lov og forskrift. Ringerike kommune ved byggesaksavdelingen har, 

blant annet på grunn av ferieavvikling, ikke tatt stilling til hvilke støygrenser som gjelder i 

denne saken. Nabo Trond Gulestø, viser i e-post 16.07.2018, journalpost 18/10-7, til 

Helsevernenheten i Bergen som krever 35 dB på natt i pålegg om retting til Kryptovault Dale 

AS. Vi har ikke vurdert om situasjonen på Follum er den samme, men det kan likevel være at 

situasjonen ikke blir forskriftsmessig selv om støynivå blir mindre enn 45 dB. Vi vil undersøke 

støykrav blant annet i samarbeid med miljørettet helsevern i kommunen. Vi antar videre at støy 

fra vifter har karakter av rentonestøy som er en støy som ofte oppleves mer belastende enn 

blandet støy og oppfatter at kravet i regelverket ofte vil være skjerpet ved slik støy.  
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Vi har på grunn av ferieavvikling og redusert bemanning, foreløpig ikke tatt stilling til 

eventuelle reaksjoner som følge av at anlegg i bygget er tatt i bruk uten at det foreligger 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Vi nevner likevel allerede nå at det kan bli aktuelt å 

ilegge pålegg om opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet etter plan- og 

bygningsloven § 32-3 inntil det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Det vil 

samtidig kunne bli aktuelt å vurdere ileggelse av tvangsmulkt samtidig med pålegg. 

Vi understreker at det ikke er tillatt å ta i bruk en bygning uten at det foreligger midlertidig 

brukstillatelse eller ferdigattest for bruksendring. Vi forutsetter derfor at lager syd ikke tas i 

bruk uten at det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. I motsatt fall vil, vil det å 

ta i bruk lager syd kunne anses som et skjerpende moment i en eventuell vurdering av 

reaksjoner. 

For øvrig nevner vi at vi også har mottatt brev, journalpost 18/10-9, med henvendelse om 

bekymring over støy fra Ove Morten Boberg og Lise H Eriksen, som bor i Vårveien, et område 

sør for omtalte lagerhaller. 

 

 

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 

 

Kopi: 

Kryptovault Hønefoss AS, c/o Kryptovault AS, 4021 STAVANGER 

Follum Eiendom AS, Postboks 500 Sentrum, 3504 HØNEFOSS 

Ringerike kommune, Miljørettet helsevern v/ Unni Suther 

Trond Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 

Ove Morten Boberg, Vårveien 3, 3517 HØNEFOSS 

Lise Helen Eriksen, Vårveien 3, 3517 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Journalpost 18/10-9 - Vedrørende støy fra datalagringsanlegg på Follum 

                                    Meldingstekst 

Journalpost 18/10-7 - Klagesak Kryptovault Follum 

                                   Brev fra Helsevernenheten i Bergen kommune 

 

 



Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: 'omboberg@online.no' [omboberg@online.no] 

Kopi: Unni Suther [Unni.Suther@ringerike.kommune.no]; Karin Møller [Karin.Moller@ringerike.kommune.no]; Ane Marie Rydland 

[Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 18.07.2018 14:56:35 

Emne: Henvendelse angående eiendom 50/2 

Vedlegg: 0503_001.pdf 

Hei, Ove Morten Boberg og Lise H. Eriksen! 
 
Jeg bekrefter at deres brev 17.7.18 er mottatt og registrert som dokument nr. 18/10-9. 
 
Vedlagt sender jeg dere dokument nr. 18/10-6.  Etter å ha lest dokumentene, forutsetter jeg at dere vil få interessant informasjon om en del av forholdene 
der har tatt opp i 18/10-9, et dokument som jeg for ordens skyld også legger ved.  
 
Problematikken med støy fra virksomheten er ganske ny for meg. Jeg tok en dag på jobben i sommerferien for å være med på møte med Kryptovault AS 
med flere 6.7.18.   16. juli sendte Trond Gulestø e-post på vegne av «Naboene til Follum», og vi er i ferd med å avtale møte med han og to andre naboer til 
uka.  Jeg ser fram til å få informasjon fra naboer, og i så måte er det særlig interessant med informasjon fra dere som har bolig ca 350 m sør for «Lager vest» 
som jeg har forstått er den bygningen som er tatt i bruk.  Dere har stilet brevet deres til Miljørettet helsevern og byggesaksavdelingen.   På 
byggesaksavdelingen er det Ane Rydland og jeg som følger opp saken.  Ane kommer tilbake fra ferie over helga. For Miljørettet helsevern er det Unni Suther 
og Karin Møller som følger opp.  
 
Da vi behandlet søknad om bruksendring 30.1.18, ble det gitt fritak fra kravet om nabovarsling.  Vi skrev: 
 
«Nabovarsling:  
Det er i vedlegg til søknaden, orientering til søknad om bruksendring, gjort rede for at det ikke er sendt nabovarsler til søknad om 
bruksendring. Det er angitt at planlagte fasadeendringer mot øst i liten grad berører interessene til hjemmelshavere mot øst og syd. 
Videre angis det at det vil bli sendt nabovarsel til berørte naboer dersom det skal monteres rister i fasade vest på lager syd.  
Etter plan- og bygningsloven § 21-3 annet ledd kan nabovarsel unnlates når tiltaket i liten grad eller ikke, berører naboens interesser. Det er i første 
omgang opp til tiltakshaver å vurdere om nabovarsling kan unnlates. Etter en samlet vurdering av tiltaket, finner Ringerike kommune ikke grunnlag 
for å kreve varsling av naboer og gjenboere. Skulle det komme merknader fra naboer, kan saken måtte tas opp igjen på nytt, f. eks. ved at 
merknadene må vurderes sett på som klager.» 
 



Det ble ikke søkt om dispensasjon vedrørende overskridelse av maksimale krav til støy, og det er ikke gitt dispensasjon!  Plasseringen er for øvrig i et 
industriområde innenfor reguleringsplan for «Follum områdeplan» gjeldende fra 31.3.11. Det er i område I2. 
 
Det er redegjort for at det allerede er planlagt støyreduksjonstiltak for 7 millioner kroner.  Det er flere støykonsulenter inne i bildet.  Arbeidene skal allerede 
være startet, men det er angitt at det vil ta noe tid før man vil ha kommet så langt at støyreduksjonen vil bli merkbar.  
 
Jeg merker meg deres synspunkter og ser positivt på at dere har tatt initiativ til å skrive brev til oss og Kryptovault AS.  Jeg vil forsøkte å bidra til at dere 
holdes orientert om det videre arbeidet med støybegrensning.  
 
Dette til orientering.  
 
Med hilsen 
 
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf. 40900156 
 
 
 
 
 
 
 



Ringerike Kommune 

Avdeling for Miljørettet helsevern 

Byggesakskontoret 

 

Bekymring over støy fra Datalagringssenter på Follum 

 

Vi bor i Vårveien litt sør for området på tidligere Follum fabrikker der KryptoVault nå har etablert 

datalagringsviksomhet.  I den senere tid har det vært en generende sus/støy fra virksomheten. 

Støyen er både generende i seg selv, men ikke minst fordi den er gjennomtrengende, vedvarende og 

konstant gjennom hele døgnet, alle dager i uka.  

Forrige uke var vi i kontakt med Ringerike Kommune, Avdeling for miljørettet helsevern. Gjennom 

saksbehandler der og senere gjennom reportasjer i Ringerikes Blad er vi gjort oppmerksom på at det 

allerede er opprettet sak på bakgrunn av klager på støy fra virksomheten fra andre naboer på 

Follum/Hofsfoss. Vi har allikevel behov for å utrykke vår sterke bekymring over den støybelastning vi 

som naboer utsettes for når denne type virksomhet etableres uten at det sikres at krav til bla 

støygrenser overholdes.  Vi stiller oss også spørrende til hvorfor det ikke har vært gitt noen form for 

informasjon/nabovarsel før oppstart av virksomheten.  

At den type virksomhet som drives av KryptoVault, med et stort antall store og kraftkrevende 

datamaskiner i kontinuerlig drift, avgir varme må være velkjent. Vi stiller oss derfor svært undrende 

til at slik virksomhet kan etableres uten at det bygningsmessig er tatt høyde for nødvendig kjøling og 

støyisolasjon. I reportasje i Ringerikes Blad 10.juli uttaler KryptoVault v/K.Hove Pettersen at «Det har 

vist seg å være større og mer kompliserte utfordringer i forhold til støyskjerming enn vi hadde regnet 

med».  Dette er gjentatt fra KryptoVault i reportasje 16.juli. Til dette må vi få bemerke at det må 

være fullt mulig å beregne både støy og temperatur fra de maskiner som installeres og å 

gjennomføre nødvendige bygningsmessige og tekniske løsninger, slik at virksomhet startes og drives 

innenfor de lover og forskrifter som gjelder for bla støyforurensning.  Det kan umulig være riktig, og i 

tråd med gjeldende lover og forskrifter, at det gis tillatelse til å starte opp drift i stor skala midt i et 

boligområde, for så i etterkant å se om de klarer å komme ned på lovlige verdier hva gjelder krav til 

forurensing.  Forøvrig har vi, gjennom media, sett at KryptoVault før oppstart på Follum, startet 

samme type virksomhet i Dale og at naboer der har de samme problemer som gjelder for oss fordi 

støynivåene også der er over grenseverdiene. Med de erfaringer som allerede var gjort på Dale, 

burde det vel vært mulig å gjøre nødvendige støydempende tiltak før driftsstart på Follum. 

Vi har forstått at KryptoValut har montert et stort antall vifter for å kjøle ned maskinene/ bygningene 

på Follum. Vi har også både sett og fått forståelse av at det er åpnet opp i taket på bygningen for å 

slippe ut varmen fra anlegget. Vi kan ikke skjønne at en slik «løsning» gjør støyplagene fra anlegget 

mindre da det jo ikke bare at varme fra anlegget som slippes rett ut gjennom taket på denne måten. 

Store åpninger i taket vil nødvendigvis også medfører at støy «slippes rett ut» i nabolaget helt uten 

noen form for støyisolasjon.   



Som beskrevet er de støyplager som oppleves i dag generende. Vi er imidlertid enda mer bekymret 

for fremtiden da vi har forstått at det er planer om en 2-3 dobling av virksomheten på Follum innen 

kort tid og at denne virksomheten skal etableres i bygninger som vel nærmest, slik vi ser dem, er å 

betrakte som lagerbygninger, der det umulig hverken kan være mye støyisolasjon eller 

varmeisolasjon slik de står pr i dag.  

Med de erfaringer som er gjort til nå går vi ut i fra at utvidet virksomhet ikke iverksettes før det er 

gjort nødvendige utregninger av mulige støyforurensning og at alle bygningsmessige og tekniske 

tiltak er gjennomført før eventuell oppstart.   

I kontakt med naboer, er vi orientert om at det på informasjonsmøte med KryptoVault 20.juni (et 

møte vi dessverre ikke hadde anledning til å delta på), ble opplyst at støyreduserende tiltak skulle 

iverksettes umiddelbart.  Vi kan ikke si at vi pr i dag merker særlig nedgang på støyen, noe som vel 

også bekreftes gjennom uttalelser fra KryptoVault i Ringerikes Blad i går der det fremgår at 

støyreduserende tiltak ennå ikke er iverksatt. 

 

Gjennom det som har stått i lokalpressen, og det vi kan lese på nettsidene til bla Ringerike Utvikling 

og Oslo Data Location Senter, er Ringerike kommune sterkt inne i arbeidet med å skaffe 

datalagringsvirksomhet til kommunen. Gjennom vinterens og vårens reportasjer i lokal media har det 

vært utelukkende fokusert på de positive sider ved å etablere datalagringsvirksomhet på Ringerike. 

Etter hva vi oppfatter er det planlagt datalagringsvirksomhet i relativt stor skala i vårt nærområde. En 

forutsetning for at dette skal bli et positivt bidrag til kommunen må vel være at det skjer på en måte 

som ikke medfører store helse- og miljøbelastninger på innbyggerne. Dette både for oss som allerede 

bor i kommunen og de nye innbyggere som kommunen håper å kunne tiltrekke seg. 

 

Vi håper det tas nødvendige skritt for både å redusere de støyplager som nå er fra KryptoVault sitt 

anlegg på Follum og at ny/utvidet virksomhet skjer på en måte som gjør at naboer ikke blir 

skadelidende. Vi går ut fra at det gis nødvendig informasjon/nabovarsel i forkant av eventuell 

utvidelse/oppstart av tilsvarende virksomhet i fremtiden. 

Vi ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet som skjer ift støybegrensing. 

Til orientering har vi i dag sendt melding til KryptoVault, der vi orienterer om at vi har sendt 

henvendelse til Ringerike kommune vedr bekymring knyttet til støy fra deres anlegg på Follum. 

 

Hønefoss 17.juni 2018 

Ove Morten Boberg og  Lise H Eriksen 

Vårveien 3, 3517 Hønefoss 

Epost: omboberg@online.no 

 



Fra: Boberg Ove Morten [omboberg@online.no] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 17.07.2018 18:33:52 
Emne: Vedrørende støy fra datalagringsanlegg på Follum 
Vedlegg: Støy fra Datalagringsanlegg på Follum.docx 

Vedlagt følger henvendelse vedrørende støy fra datalagringsanlegg på Follum. 
Vi imøteser tilbakemelding på henvendelsen. 
  
Vennlig hilsen 

Ove Morten Boberg 

Lise H Eriksen 



Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: 'trond.gulesto@live.no' [trond.gulesto@live.no]; Karin Møller [Karin.Moller@ringerike.kommune.no]; Ane Marie Rydland 

[Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 16.07.2018 15:17:55 

Emne: Kryptovault Follum gnr/bnr 50/2 

Vedlegg: Varsel om vedtak- Pålegg om retting (1)[6328].PDF; E-post 120718.pdf 
Hei, Trond Gulestø! 
 
Jeg har hatt 2 ukers ferie og gjennomgår nå et stort antall e-poster.  Jeg bekrefter herved å ha mottatt e-posten du sendte i morges.  
 
30.1.18 godkjente vi bruksendring.  Ane Rydland var saksbehandler, og jeg godkjente vedtaket som overordnet. 
 
Ane har hatt ferie i to uker og har ferie også denne uka.  
 
6.7.18 var det et møte her med blant annet representanter for KryptoVault AS og Norconsult AS.  Fra kommunen deltok Elisabeth Skaret Lund, Knut Ivar 
Kollstrøm og jeg.  Jeg var innom jobben 6.7.18 mens jeg hadde ferie blant annet på grunn av møtet.  
 
Jeg har ennå ikke full oversikt i saken, men ser blant annet at Norconsult AS v/Knut Roland 12.7.18 har sendt e-post til kommunen om saken.  Jeg legger ved 
e-posten med vedlegg til informasjon til deg som kontaktperson for naboene.  I dokumentene er det interessante opplysninger om blant annet at arbeidene 
har startet, videre framdrift og metode for støytiltak. 
 
I e-posten ber du i dag om et møte med naboene til Follum.  Unni Suther ved miljørettet helsevern har ferie.  Jeg ser at kommuneoverlege Karin Møller ikke 
er til stede i dag eller neste mandag, men antar at hun vil kunne representere fagområdet miljørettet helsevern dersom vi får til et møte mens Suther er på 
ferie.   Jeg lurer på hvorledes det kan passe med et møte her på vårt kontor i Fossveien 9 til uka, et møte f. eks. tirsdag 24., onsdag 25. eller torsdag 26. 
juli!  På møtet ser jeg for meg at Karin Møller, Ane Rydland og jeg kan møte deg og evt. flere representanter for naboene.  Når du gir tilbakemelding om 
aktuelt tidspunkt for møtet, er det fint om du også oppgir ca antall som vil komme til møtet. 
 
 
Med hilsen 
 
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 



Tlf. 40900156 
 
 
 

Fra: Trond Gulestø [mailto:trond.gulesto@live.no]  
Sendt: mandag 16. juli 2018 08:15 
Til: Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no> 
Kopi: Tore Isaksen <Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no>; Karin Møller <Karin.Moller@ringerike.kommune.no>; anne.sandum@bfk.no; Arnfinn Baksvær 
<baksvaer@gmail.com>; Kjell Hansen <Kjell.Borre.Hansen@ringerike.kommune.no>; ringerike@hoyreforening.no; runar.johansen1@gmail.com; 
inger.kammerud@hotmail.com; pluss@online.no; anne-marit.lillesto@vestreviken.no; Anette Coucheron <anette.coucheron@gmail.com>; ol-
jande@online.no; torbohn@aolnorge.no; hpaasen@online.no; mari.sandsund@gmail.com; arnfinn.holten@hadeland-energi.net; ringerike-hole@mdg.no; 
Axel Sjøberg <Axel.Sjoberg@ringerike.kommune.no>; Nanna Kristoffersen <Nanna.Kristoffersen@ringerike.kommune.no>; mherstad@yahoo.no; 
hans.grav@online.no 
Emne: Klagesak Kryptovault Follum 

 
Viser til klagesak- Kryptovault Follum - Støyplager, datert 5.juli.  
  
Vi etterspør nå respons ettersom vi forstår at tidsfaktoren er kritisk viktig og at kommunen allerede har hatt møte med Kryptovault om saken. Arbeidet med 
det andre lagerbygget går raskt fremover, og vi frykter at de starter opp i august som planlagt uten at støyen er nevneverdig dempet, kanskje tvert i mot. 
  
Hittil har Kryptovault bare gitt løfter uten å følge opp. Vi har ad omveier fått høre om tiltak som KV planlegger, og så langt ser det ut til at de ikke har planer 
om å dempe støyen tilstrekkelig. Plater i veggene mot vest hjelper ikke på støyen mot sør og øst, og de hjelper ikke mot støyen som går over tak og treffer 
et større område.  
  
Vi ønsker å legge frem vår sak for kommunens beslutningstakere og saksbehandlere og ber om at dere snarest finner tid og sted for et møte med naboene 
til Follum. 
  
Vi er kjent med at det andre steder i Norge er etablert datasentre der støydempingen er skikkelig. Dale i Hordaland og Follum synes å være unntakene, 
begge drives av Kryptovault.  
  
Vi ser også at KV insisterer på å forholde seg til støygrenser som gjelder industri. Helsevernenheten i Bergen referer til NS 8175, Forskrift om miljørettet 
helsevern og folkehelseloven. De krever <35dB på natt. Se vedlagt kopi.  
  



Vi har etter det som har foregått her ingen interesse av at KV deltar i et møte mellom oss og kommunen. Vi forventer både raskt svar og invitasjon til et 
snarlig møte med dere.  
  
Med hilsen Naboene til Follum  
Kontaktperson Trond Gulestø  
47295566 
trond.gulesto@live.no 
  
Vedlegg  
Varsel om vedtak Pålegg om retting , Bergen kommune, 6.juli 2018 
  
Sendt fra E-post for Windows 10 
  



Fra: Trond Gulestø [trond.gulesto@live.no] 

Til: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Tore Isaksen [Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no]; Karin Møller 

[Karin.Moller@ringerike.kommune.no]; anne.sandum@bfk.no [anne.sandum@bfk.no]; 

Arnfinn Baksvær [baksvaer@gmail.com]; Kjell Hansen 

[Kjell.Borre.Hansen@ringerike.kommune.no]; ringerike@hoyreforening.no 

[ringerike@hoyreforening.no]; runar.johansen1@gmail.com [runar.johansen1@gmail.com]; 

inger.kammerud@hotmail.com [inger.kammerud@hotmail.com]; pluss@online.no 

[pluss@online.no]; anne-marit.lillesto@vestreviken.no [anne-marit.lillesto@vestreviken.no]; 

Anette Coucheron []; ol-jande@online.no [ol-jande@online.no]; torbohn@aolnorge.no 

[torbohn@aolnorge.no]; hpaasen@online.no [hpaasen@online.no]; 

mari.sandsund@gmail.com [mari.sandsund@gmail.com]; arnfinn.holten@hadeland-

energi.net [arnfinn.holten@hadeland-energi.net]; ringerike-hole@mdg.no [ringerike-

hole@mdg.no]; Axel Sjøberg [Axel.Sjoberg@ringerike.kommune.no]; Nanna Kristoffersen 

[Nanna.Kristoffersen@ringerike.kommune.no]; mherstad@yahoo.no [mherstad@yahoo.no]; 

hans.grav@online.no [hans.grav@online.no] 

Sendt: 16.07.2018 08:14:37 

Emne: Klagesak Kryptovault Follum 

Vedlegg: Varsel om vedtak- Pålegg om retting (1)[6328].PDF 
Viser til klagesak- Kryptovault Follum - Støyplager, datert 5.juli.  
  
Vi etterspør nå respons ettersom vi forstår at tidsfaktoren er kritisk viktig og at kommunen allerede 
har hatt møte med Kryptovault om saken. Arbeidet med det andre lagerbygget går raskt fremover, 
og vi frykter at de starter opp i august som planlagt uten at støyen er nevneverdig dempet, kanskje 
tvert i mot. 
  
Hittil har Kryptovault bare gitt løfter uten å følge opp. Vi har ad omveier fått høre om tiltak som KV 
planlegger, og så langt ser det ut til at de ikke har planer om å dempe støyen tilstrekkelig. Plater i 
veggene mot vest hjelper ikke på støyen mot sør og øst, og de hjelper ikke mot støyen som går over 
tak og treffer et større område.  
  
Vi ønsker å legge frem vår sak for kommunens beslutningstakere og saksbehandlere og ber om at 
dere snarest finner tid og sted for et møte med naboene til Follum. 
  
Vi er kjent med at det andre steder i Norge er etablert datasentre der støydempingen er skikkelig. 
Dale i Hordaland og Follum synes å være unntakene, begge drives av Kryptovault.  
  
Vi ser også at KV insisterer på å forholde seg til støygrenser som gjelder industri. Helsevernenheten i 
Bergen referer til NS 8175, Forskrift om miljørettet helsevern og folkehelseloven. De krever <35dB på 
natt. Se vedlagt kopi.  
  
Vi har etter det som har foregått her ingen interesse av at KV deltar i et møte mellom oss og 
kommunen. Vi forventer både raskt svar og invitasjon til et snarlig møte med dere.  
  
Med hilsen Naboene til Follum  
Kontaktperson Trond Gulestø  
47295566 
trond.gulesto@live.no 
  
Vedlegg  
Varsel om vedtak Pålegg om retting , Bergen kommune, 6.juli 2018 



  
Sendt fra E-post for Windows 10 
  



Helsevernenheten

Postadresse:
Solheimsgaten 9 , 5058 BERGEN
Kontoradresse:
Solheimsgaten 9

Telefon: 55565200
E - post: etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no
Internett: www.bergen.kommune.no

Varsel om vedtak: Pålegg om retting

Miljørettet helsevern i Bergen kommune har samarbeidsavtale med Vaksdal kommune om
forhold som kommer inn under Kapittel 3. Miljørettet helsevern i Lov om folkehelsearbeid.
Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten i Bergen kommune forbereder , på vegne av
Vaksdal kommune, følgende vedtak:

Kryptovault Dale AS pålegges følgende;

- Å tilstrebe lavest mulig støynivå fra sin virksomhet
- Støy fra virksomhetens teknisk e installasjon er samt PCer/miners/servere

o.l. skal ikke overskride LpAFmax 35 dB , 40 dB og 45 dB på hhv. natt, kveld og
dag på uteoppholdsareal og utenfor vindu hos naboer ( jf. NS 8175)

Lovhjemler
Forskrift om miljørettet helsevern § § 4 , 7 og 9 . og folkehelseloven § 1 4 .

Frist for eventuelle merknader til dette forhåndsvarselet: 31.08 .18

Frist for gjennomføring av, og innsending av dokumentasjon på utført pålegg : 31.10 .18

Dette brevet er et forhåndsvarsel om at vi vil fatte vedtak
Dette brevet er et forhåndsvarsel om at vi vil fatte vedtak rettet mot deres virksomhet, jamfør
forvaltningsloven § 16. Formålet med forhåndsvarsel er å belyse saken så godt som mulig
før endelig vedtak treffes. Det er anledning til å uttale seg innen 31.0 8.18 . Dette kan f.eks.
være tilbakemelding om at vi har feil saksopplysninger, nye saksopplysninger, innvendinger
til fristen for gjennomføring, merknader til pålegget eller annen informasjon som har
betydning for saken. Vi vil vurdere eventuelle tilbakeme ldinger før vi fatter endelig vedtak.
Dersom vi ikke mottar tilbakemeldinger vil vedtaket bli slik det står på første side. Vedtaket
må i utgangspunkt følges, men det vil være mulig å klage. Klagerettigheter vil bli beskrevet i
underretningen.

KRYPTOVAULT DALE AS
Fabrikkvegen 1A
5722 DALEKVAM

Vår referanse: 2018/27231 - 7
Saksbehandler: Per Hallstein Fauske
Dato: 6 . juli 2018
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BEGRUNNELS E

Bakgrunn
Miljørettet helsevern (MHV) i Bergen kommune ble kontaktet av kommuneoverlegen i
Vaksdal kommune den 14.05.18 angående klage på støy fra Kryptovault Dale AS.
Kryptovault Dale AS har overtatt de gamle lokalene til Dale fabrikker. Virksomheten h ar per
dato noen tusen PCer som leies ut, gjerne til utvinning av kryptovaluta, men der er planlagt
utviding av virksomhet med bl.a. opp til 46 000 slike PCer/enheter.

PC - enhetene avgir både støy og varme. Inntil nylig har man forsøkt å kjøle ned enhetene
ved å fjerne/åpne vinduer i fasade. Dette igjen har ført til at vifte støyen fra flere tusen PCer
er til plage for naboer til virksomheten. Klagere beskriver støyen som en summende bikube.
De hører støyen innendørs og utendørs. Det ligger boliger tett rund t hele fabrikken.

Den 28.05.18 ba kommuneoverlegen i Vaksdal MHV i Bergen kommune om å bistå med
orienterende målinger av støy fra Kryptovault Dale AS.

Den 06.06.18 ble vi gjort oppmerksom via kommuneoverlegen i Vaksdal at Sweco har
gjennomført støymåli ng og laget en rapport med støyfaglige anbefalinger på vegne av
Kryptovault Dale AS. Sweco sine støymålinger ble gjennomført 20.03.18 og viser at støyen
er over anbefalt e grenseverdier i T - 1442 som Sweco vurderer er mest relevant å
sammenligne med.

MHV hadde på forhånd avtalt med klager e å foreta støymålinger den 08.06.18 og vi besluttet
å gjennomføre disse likevel. Resultater og vurderinger/anbefalinger ble fremstilt i en rapport
datert 14.06.18 og sendt til kommuneoverlegen i Vaksdal. Våre målinger vis er også at
støyen er langt over aktuelle grenseverdier.

Lovgrunnlag
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

Avdeling for miljørettet helsevern behandler saken etter Forskrift om miljørettet helsevern
som er hjemlet i Lov om folkehelsearbeid.

Aktuelle paragrafer i forskrift om miljørettet helsevern:
§ 3. Forholdet til annet regelverk
Helsehensyn skal så langt som mulig ivaretas gjennom ordinære prosesser knyttet til
planlegging og godkjenning av virksomheter og eiendo mmer. Der annet regelverk fastsetter
helsebegrunnede krav eller normer, skal det tas utgangspunkt i disse ved vurderingen av
hvorvidt forskriftens krav til helsemessig tilfredsstillende drift, jf. kapittel 3, er oppfylt.

§ 4.Kommunens ansvar og tilsyn
Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer
i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til
helse og trivsel i planlegging etter plan - og bygningsloven og godkjenni ng av virksomhet etter
annet lovverk.

Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes og treffe de nødvendige
enkeltvedtak hjemlet i folkehelseloven kapittel 3. Kommunen skal prioritere sin
tilsynsvirksomhet etter en vurdering av helserisiko .
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Ved vurderingen av om kommunen skal kreve retting etter folkehelseloven § 14, skal det ses
hen til den helsemessige gevinst som oppnås ved vedtaket i forhold til vedtakets øvrige
konsekvenser. Videre skal det tas hensyn til om forholdet allerede er vurd ert i planlegging
eller annen godkjenning etter annet lovverk.

§ 7. Overordnet krav
Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på
en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helsesk ade eller
helsemessig ulempe.
Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke
helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig.

§ 9. Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene
a) Ved etablerin g og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og
vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig
nivå.

Aktuelle helsebegrunnede krav/grenseverdier for støy
Forskrift om miljørettet helse vern innehold er funksjonskrav. Veileder til f orskrift om miljørettet
helsevern henviser til gjeldende retningslinjer for støy.

I forhold til støy og om hva som er akseptabelt nivå, så er følgende lovverk/regelverk aktuelle
i denne saken;

- Retningslinje fo r behandling av støy i arealplanlegging (T - 1442/2016 ) samt
- Norsk Standard NS 8175 som henvises til i veileder til Byggteknisk forskrift (TEK 17) .

Dette i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern § 3, forholdet til annet regelverk.

Forurensningsfor skriften kapittel 5. Støy er ment å sette minstekrav til først og fremst
eksisterende  støykilder. Grenseverdiene er ikke helsebegrunnede og vi forholder oss derfor
til T - 1442 og NS 8175.

Helseeffekter av støy
Støy er definert som uønsket lyd og lyd som kan gi helseskade.
Støy kan bl.a. føre til søvnforstyrrelser, redusere mulighet for konsentrasjon og innlæring,
samt gi egenopplevelse av plage og stress. Slike reaksjoner på støy kan ha vesentlig
innvirkning på trivsel, velvære og helse (WHO, 2011).
Støy på nattestid anses som mest helseskadelig, da det forstyrrer innsovning/søvn og over
tid kan medføre utvikling av ulike sykdommer/helseplager.

Oppsummering av Sweco sin støykartlegging
I rapport «Kryptovault Dale – Støymåling og vurdering» vurderer SWECO at støyen fra
Kryptovault AS har rentonekarakter og at man derfor må bruke skjerpet grenseverdi i T - 1442.
Dvs. at støyen i så fall må tilfredsstille krav til Lden 50 dB og at for støykilder som gir likt nivå
hele døgnet betyr det at nivået ikke kan være høyere enn tidsmidlet LpAT = 44 dB målt ved
bolig. Swe co målte støy hos nærmeste naboer til 9 – 10 dB over denne grenseverdien.
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Vurdering
S tøynivå fra Kryptovault Dale AS overstiger aktuelle grenseverdier , bå de i NS 8175 og
T - 1442. Virksomheten må gjennomføre tiltak for å redusere støy som naboer utsettes for.
Hvor mye virksomheten må redusere støyen er avhengig av hvilket regelverk m an forholder
seg til og hvordan man definerer støy kilden. I tillegg må vi som helsemyndighet foreta en
forholdsmessighetsvurdering av helsemessig gevinst vedtak om å gjennomføre støytiltak vil
ha for naboer opp mot de negative økonomiske konsekvenser vedtaket vil ha for Kryptovault
Dale AS samt samfunnet for øvrig (Vaksdal kommu ne).

Vi har forhørt oss med Miljødirektoratet og Fylkesmannen om saken;

- Miljødirektoratet v/Roar Gammelseter uttalte i telefonsamtale den 29.06.18 at
virksomheten kunne/burde søke Fylkesmannen i Hordaland om utslippstillatelse for
støy.

- Fylkesmannen i H ordaland v/Magne Nesse sa i telefonsamtale den 29.06.18 at det
ikke var automatikk i at slike virksomheter søkte om utslippstillatelse. Fylkesmannen
måtte i så fall forholde seg til den statlige planretningslinjen T - 1442 i en t illatelse til
utslipp av støy . Det ble diskutert at saken burde vært tatt gjennom Plan - og
bygningsloven og hvor man i så fall kunne anvendt NS 8175. Å ta saken gjennom
folkehelseloven som igjen kan henvise til NS 8175 for å søke å få støyen så lav som
mulig kunne være hensiktsmessig.

Definisjon av industri i T - 1442
Omfatter virksomheter med industrielle aktiviteter. Med industriell aktivitet menes systematisk
fremstilling av råvarer og produkter ved omfattende bruk av maskinelt utstyr, samt
vedlikeholdsarbeider med tilsvarende forur ensningspotensial.

Definisjon av teknisk installasjon i NS 8175:
Byggteknisk installasjon, utendørs eller innendørs, som ventilasjonsanlegg, heis,
varmeanlegg, kjøleanlegg , nødstrømsaggregat, sanitæranlegg, sentralstøvsuger,
varmepumpe og andre lignende installasjoner som er nødvendige for bygningens drift.

Vår vurdering er at å definere støy fra datamaskiner som driver utvinning av kryptovaluta
som industri er å dra definisjonen for langt. I beste fall er det i grenseland.
«Med omfattende bruk av maskinelt utstyr» menes «maskinelt» i tradisjonell/mekanisk
forstand. Å montere flere titusentalls datamaskiner er omfattende, men vi vurderer ikke at det
er maskinell fremstilling av råvarer. Det er også høyst diskutabelt om krypto valuta er råvare.
Det er i så fall ikke en råvare i tradisjonell forstand, da det ikke er en håndgripelig substans.
Vi mener det heller ikke kan defineres som et produkt i tradisjonell forstand og som ment i T -
1442, da det er et digitalt betalingsmiddel. I telefonsamtale den 29.06.18 opplyser Gjermund
Hagesæter , medeier i Kryptovault Dale AS , at de enkelte PC – enhetene leies ut til private
eller firma og at disse igjen bruker de til utvinning av kryptovaluta, men ikke bare dette.
Videre forteller han at v irksomheten sannsynligvis skal utvides og at de vil kunne leie ut
da taregnekraft og serverkapasitet i fremdriften.

Arealplanen for området som Dale fabrikker ligger på stiller ingen krav til støy.
T - 1442 ikke tar heller høyde for den type aktivitet som K ryptovault AS bedriver i de gamle
lokalene til Dale fabrikker, og vår vurdering er at man ikke uten videre kan definere det som
industri. I så fall må T - 1442 først oppdateres og hvor den slags aktivitet defineres nærmere.
Fabrikklokalene ligger midt i Dal e sentrum og støy fra Kryptovault AS sin virksomhet, som for
øvrig skal utvides, har potensiale til å påvirke helsen til mange naboer negativt.
Støyforholdene er ikke ivaretatt i planlegging av virksomheten.
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Støykilden/PC - enhetene ved Kryp tovault Dale AS passer ikke dir e k te inn i NS 8175 sin
definisjon av teknisk installas jon heller. Dette pga. PC - enhetene ikke er nødvendige for
bygningens drift. Hadde derimot lokalene hvor PC - enheten er montert v ært kjølt ned av ett
eller flere kjøle /ventilasjons anlegg så hadde dette anlegget vært definert som teknisk
installasjon iht. NS 8175. Vår vurdering er at lokalene hvor PC - enheter står må kjøles av
egnet anlegg /teknisk installasjon som er dimensjonert for dette og at støy fra et slikt anlegg
ikke skal overskride relevante grenseverdier i NS 8175. Samtidig bør «produksjonslokalene»
være isolerte mot utslipp av støy til omgivelsene .

Siden støy fra datamaskinene er konstant gjennom døgnet vil støygrensen som gjelder for
natt (kl. 23 – 07) og so m er på 35 dB LAFmax være dimensjonerende dersom man skal legge
NS 8175 til grunn. Grenseverdien gjelder lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu fra
tekniske installasjoner i samme bygning og i en annen bygning.

Dersom man skal legge T - 1442 til grun n så skal, i følge Sweco sin rapport, ikke støynivået
fra Kryptovault Dale AS være høyere enn Lp , A,T 44 dB målt ved boliger (tidsmidlet/ekvivalent
lydtrykknivå).

Forskrift om miljørettet helsevern sier bl.a. følgende;
§ 9.Helsemessige ulemper som virksom het eller eiendom påfører omgivelsene
Virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles, slik at følgende krav til
miljøfaktorer overholdes når det gjelder den belastning omgivelsene påføres:
a) Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og
vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig
nivå.

Man skal altså tilstrebe lavest mulig støynivå ved etablering av nye støykilder som
eksempelvis Kryptovault Dale AS er .

Basert på befaring og orienterende støymålinger vurderer vi at støy fra Kryptovault Dale AS
påvirker helsen til naboer negativt og at påvirkningen er vesentlig. Kryptovault Dale AS skal
tilstrebe lavest mulig støynivå fra sin virksomhet . I denne saken mener vi at man bør tilstrebe
et støynivå ned mot LAFmax 35 dB på uteoppholdsareal hos naboer , jf. NS 8175.

Støykilden (e) er tusenvis av små PC - enheter plassert i nne i de gamle lokalene til Dale
fabrikker. Disse PC - enhetene avgir en tilnærmet konstant st øy 24 timer i døgnet. Støykilden
er således ikke typisk for industri med helkontinuerlig drift , hvor man har varierende grad av
støy gjennom hele døgnet. Kryptovault kan bli værende i lokale ne i overskuelig fremtid og
har planer for stor utvidelse av driften. Sannsynligheten for at støyen skal bli en konstant
plage for naboer /lokalsamfunnet , både dag, kveld og natt er derfor stor dersom man ikke nå
tar grep og fatter vedtak om at støy fra virksomheten skal reduseres til lavest mulig nivå.
Vår vurderin g er at denne type støy (viftestøy fra PC - er) bør være rimelig enkelt og ikke
uforholdsmessige kostbart å redusere og å forebygge mot dersom man planlegger og gjør de
riktige tiltak ene . Kjøling av lokalene må besørges av egnede kjøle/ventilasjonsanlegg.
Vi rksomheten kan ikke basere seg på kjøling gjennom åpninger i fasade, åpne vinduer o.l.
da dette har vist seg å medføre store støyplager for naboer/lokalsamfunn. En løsning med ett
eller flere kjøleanlegg/systemer vil kunne redusere støy fra virksomheten be traktelig i forhold
til dagens situasjon . S tøy fra disse anleggene/systemene skal overholde krav stilt i NS 8175 /
Byggteknisk forskrift til støy fra tekniske installasjoner.

Dersom Kryptovault Dale AS mener at pålegg om å overholde aktuell e grenseverdi er i NS
8175 er uforholdsmessig / ikke praktisk mulig å gjennomføre , så må dette i så fall grundig
støyfaglig begrunnes . Man må i så fall beskrive/utrede h vor lavt støynivå som er mulig å
oppnå. Tilbakemelding må være i hende innen 31.08.18.
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Med hilsen
Helsevernenheten

Viviann Sandvik - avdelingsleder Miljørettet helsevern
Per H. Fauske - saksbehandler

D okumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: VAKSDAL KOMMUNE, Evy Beate Kvamme
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Hei! 
 
Vi viser til møte hos byggesaksavdelingen i kommunen fredag 6/7 – 2018 hvor kommunen ba Ansvarlig søker om en orientering med beskrivelse og 
fremdrift for planlagte tiltak for utbedring av støy. 
I møte orienterte også Follum Eiendom om avtale mellom Follum Eiendom og KryptoVault AS om endring av tiltakshaver for prosjektet. 
 
Vedlagt oversendes følgende dokumenter: 
 

- Orientering med beskrivelse og fremdrift på utførelse av bygningsmessige tiltak mot støy i Lager Vest med vedlegg 
- Melding om endring av ansvarsrett for endring av tiltakshaver med vedlegg 

 
 
Vennlig hilsen 

Knut Roland 
Senioringeniør 
Mob: +47 45404964 
knut.roland@norconsult.com 

 
Norconsult AS, Postboks 258 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Ankersgate 10, 3513 Hønefoss 
www.norconsult.no 
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KryptoVault AS

Professor Olav Hanssens vei 7 A
4021 STAVANGER

Ringerike kommune
Postboks 123
3502 H0nefoss

STATUS OG VEIEN VIDERE FOR DATASENTERET PA FOLLUM

Bakgrunn

( V KryptoVau lt

Stavanger, 12. juli 2018

KryptoVault overtok i april datasenteret pa Follum fra en annen akt0r. Kunden som eier datamaskinene
(kryptominerne), er et japansk b0rsnotert selskap med over 50.000 ansatte. KryptoVault sin rolle er a drifte
disse datamaskinene. Med andre ard driver ikke KryptaVault utvinning av kryptavaluta selv. Det skjer for den

japanske kundens regning ag risika.

Utvinning av kryptavaluta i industriell skala er en ny n ring. Datasentre sam driver med dette, skill er seg fra
tradisjanelle datasentre ved at bade kraftforbruket ag den tilh0rende varmeutvikling er mye h0yere. Dette gir
et start kj01ebehov.

Dette kj0lebehavet l0ses gjennam vifter sam blaser kald luft gjennam datamaskinene. Disse viftene skaper
betydelig st0y, spesielt i perioder med h0y lufttemperatur ute ettersam viftene da ma jobbe hardere for a
holde temperaturen nede.

St0yutfordringer
KryptoVault ble etter overtakelsen i april oppmerksam pa at det var et st0yutfordringer pa Fall um, ag dette er
noe vi har jabbet med fra dag 1 for a finne l0sninger pa. Vi i KryptoVault er sv rt lei oss for de plagene st0yen
har paf0rt nabaene. Vi har ingen problemer med a skj0nne deres frustrasjon i saken.

Vi erkjenner videre at det er oss, og kun ass, sam er ansvarlige for a l0se dette problemet og at dette ma skje
sa fort som det overhodet lar seg gj0re. Det er ikke akseptabelt den ulempen sam naboene har blitt utsatt for.

I KryptoVault har arbeidet med a finne en l0sning av st0yutfordringene h0yeste prioritet. Selskapet er opptatt
av a drive b rekraftig, ag da ma vi f0lge lavene og reglene sam gjelder i samfunnet. I dag er st0yutslippene
over det som er lovlig, og det beklager vi pa det sterkeste.

KryptoVault er videre opptatt av selskapets renomme. St0yutfordringene har allerede paf0rt ass et betydelig
amd0mmetap. Det er noe vi tar meget alvorlig.



( V KryptoVault
Veien videre
KryptoVault har siden overtakelsen av datasenteret arbeidet med a l0se st0yutfordringene, men dette har vist
seg a v re mer komplisert og utfordrende enn det vi trodde i utgangspunktet.

Norconsult ble engasjert i april, og StavKon er ogsa engasjert i sakens anledning. Mesterbygg H0nefoss har
denne uken startet opp arbeid med sine tilgjengelige handverkere, og det vii l0pende og sa hurtig som mulig
bli iverksatt tiltak fremover helt til st0yen er kommet ned pa et akseptabelt niva.

Pal0pte og planlagte tiltak fremover for a l0se st0yutfordringene har KryptoVault na estimert til ca 7 mill
kroner, og dette er pa ingen mate noe tak fra var side. KryptoVault vii sette av de ressurser fremover som er
n dvendige for a fal0st st0yutfordringene. Dette gjelder bade menneskelig og 0konomiske ressurser.

Vi forventer at planlagte tiltak gradvis vii redusere st yutfordringene fremover og at planlagt st ymaling 20.
august vii vise at vi er kommet ned under 45 dB.

Vi lover a l0se st0yutfordringene sa raskt som overhodet mulig.

Med vennlig hilsen,

S - -
Stig R. Myrseth
CEO



Kryptovault AS
Professor Olav Han ssens vei 7A
4021 STAVANGER

Ringerike kommune
Postboks 123
3502 H0nefoss Stavanger, 12. juli 2018

BESKRIVELSE AV PLAN FOR Å REDUSERE STØYE MISJON FRA HALLER PÅ FOLLUM EIENDOM

Vi har tatt en del aksjoner på lydisolering i hall vest, Follum. Det er en stor gruppering av erfarne
bygningsfysikere, rådgivere og ingeniører som sammen har satt opp de planlagte tiltakene. Totalt er det
nåværende estimatet av kostnadene for kontrollstøy i Hall Vest ca 7 millioner k roner. Brevet nedenfor viser
trinnene vi planlegger.

Første del er å lydisolere mot naboer mot vest, da de største verdiene på lyd kommer derfra i målinger utført
av Norconsult. Dette arbeidet startet 10.07. - 18 og vil fortsette uavkortet inntil ferdigstillelse.

Tiltaket vil ikke gi noen effekt de første 2 uker, da mengdene av arbeid er så omfattende at en må få utført så
mye arbeider før resultatene vil kunne gjøre seg merkbare for omgivelsene. Men Kryptovault forventer noe
reduksjon i støy til å bli synlig for det nakne øre innen utgangen av juli.

Parallelt med lydisoleringen vil vi starte tiltak i sjaktene, disse arbeidene kan sidestilles m ed å lage gigantiske
lydfeller. Vi produserer store «kassetter» av lydabsorberende matter som stables i system innvendig i sjaktene.
Formålet med dette er å rense luften for lyd og vibrasjonstøy, som reduserer støyen som er merkbar for
omgivelsene. Vi prod userer fortløpende kassetter for hver sjakt som blir montert fortløpende etter levering
fra fabrikk.

Isolert sett, tiltakene enkeltvis, vil mest sannsynlig kunne merkes under veis når arbeidene blir utført, u ten at
det er mulig å tallfeste dette inntil en får tatt en profesjonell lydmåling mot tiltaket s slutt. Vedlagte plan angir
uke 34 for disse tiltakene. Summen av disse tiltakene vil gi gode reduksjoner i støybildet fra bygningene.

Det vil bli en del utvendige arbeid er, på tak og vegg. På tak vil vi sette på rister, hvor det i dag er huller i
takopplettene. På vegg mot øst, hvor veggplater er fjernet, monteres det rister med grovfilter på innsiden.
Først og fremst er dette tiltak mot vær og partikler/ innsekter/ fugle r, i teorien vil ikke disse ha noen
støyforebyggende effekt, men sammen med filtrene vil nok dette også ha en form for støyreduserende effekt.

Med vennlig hilsen ,

Jeremy Bourdon

_________________________
Jeremy Bourdon
P ROJECT M ANAGER



ID Aktivitetsnavn Duration Start Finish

1 OSB plater på vegg mot vest 10 days Tue 10/07/18 Mon 23/07/18

2 Lydplater på OSB plater mot ve s 10 days Mon 23/07/18 Fri 03/08/18

3 OSB plater på vegg mot syd 5 days Mon 16/07/18 Fri 20/07/18

4 Lydplater på OSB plater mot sø r 5 days Mon 23/07/18 Fri 27/07/18

5 Tette hull i t akoverbygg
mellom sjakt og vegg OSB

3 days Wed 25/07/18 Fri 27/07/18

6 Legge på lydplater på
horisontal konstruksjon

6 days Thu 26/07/18 Thu 02/08/18

7 Lydplater i tak, ca. 2 m inn fra v e 3 days Mon 30/07/18 Wed 01/08/18

8 Demontere sjaktvegg i 3 4/1 1 day Mon 23/07/18 Mon 23/07/18

9 Montere Baffler i sjakt 3 4/1 3 days Tue 24/07/18 Thu 26/07/18

10 Remontere vegg i sjakt 3 4/1 1 day Fri 27/07/18 Fri 27/07/18

11 Demontere sjaktvegg i 9 10/1 1 day Mon 30/07/18 Mon 30/07/18

12 Montere Baffler i sjakt 9 10/1 3 days Mon 30/07/18 Wed 01/08/18

13 Remontere vegg i sjakt 9 10/1 1 day Thu 02/08/18 Thu 02/08/18

14 Demontere sjaktvegg i 3 4/2 1 day Mon 06/08/18 Mon 06/08/18

15 Montere Baffler i sjakt 3 4/2 3 days Mon 06/08/18 Wed 08/08/18

16 Remontere vegg i sjakt 3 4/2 1 day Thu 09/08/18 Thu 09/08/18

17 Demontere vegg i sjakt 9 10/2 1 day Thu 09/08/18 Thu 09/08/18

18 Montere Baffler i sjakt 9 10/2 3 days Thu 09/08/18 Mon 13/08/18

19 Remontere vegg i sjakt 9 10/2 1 day Tue 14/08/18 Tue 14/08/18

20 Montere rister på takopplett
over sjakt 3 4/1 og sjakt 9 10/1

3 days Wed 15/08/18 Fri 17/08/18

21 Lydtest 3 days Mon 20/08/18 Wed 22/08/18

22 Montere rister på takopplett
over sjakt 3 4/2 og sjakt 9 10/2

3 days Mon 20/08/18 Wed 22/08/18

23 Montere rister vegg mot øst 7 days Thu 23/08/18 Fri 31/08/18

24 Montere innvendig grovfilter
vegg mot øst

3 days Fri 31/08/18 Tue 04/09/18

Mester Bygg

Mester Bygg

Mester Bygg

Mester Bygg

Mester Bygg

Mester Bygg

Mester Bygg

Mester Bygg

Conteco

Mester Bygg

Mester Bygg

Conteco

Mester Bygg

Mester Bygg

Conteco

Mester Bygg

Mester Bygg

Conteco

Mester Bygg

Conteco

Norconsult

Conteco

Conteco

C o

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
09 Jul '18 16 Jul '18 23 Jul '18 30 Jul '18 06 Aug '18 13 Aug '18 20 Aug '18 27 Aug '18 03 Sep '1 8

Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet

Manuell sammendragsfremheving

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift
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Dato: Tue 10/07/18

KryptoValt AS
Tiltak for lyddemping hall vest



KrypoVault AS Follum

Tiltak for lydisolering Follum

Vegger:

Akse A1 - D1 i full høyde

OSB plater (fig 1.) skrudd direkte på eksisterende konstruksjon med selborende skruer (Fig.2)

Rockphon Industriell Opal lyd a b s orberende plater 1200x600x50 mm , skrudd med treskruer m/Litex
skive (fig.3) . Plater monteres i 2 lag, kryssende (overlappe skjøter).

Akse A1 - A12 i full høyde

OSB plater (fig 1.) skrudd direkte på eksisterende konstruksjon med selborende skruer (Fig.2)

Roc kphon Industriell Opal lyd absorberende plater 1200x600x50 mm, skrudd med treskruer m/Litex
skive(fig.3). Plater monteres i 2 lag, kryssende (overlappe skjøter).

Akse A12 - D12 i full høyde

OSB plater (fig 1.) skrudd direkte på eksisterende konstruksjon med selborende skruer (Fig.2)

Rockphon Industriell Opal lyd absorberende plater 1200x600x50 mm, skrudd med treskruer m/Litex
skive(fig.3). Plater monteres i 2 lag, kryssende (overlappe skjøter).

Fig.1 Fig.2 Fig. 3

Sjakter:

Stedbygge Baffler til alle sjaktene (fig.1). Baffler lages med stålramme f.eks. stålstender system (Fig2)
med kjerne av Rockwool eller Glava lydmatter.



KrypoVault AS Follum

Baffler festes i skinner på vegg (f.eks. samme stålstender system Fig. 2), ca. 3000 mm fra gulv og opp.
Transportåpning f or montasje med lift i kortende av sjakt. Selvborende skruer for feste av skinner vi
bli synlige på utside av sjaktveggene. Vekt pr. Baffel vil være ca. 45 kg.

Baffeltykkelse 200 mm, Baffelavstand 200 mm, Baffelbredde 3200mm, - baffehøyde 2 000 mm (Fig.1)

Fig 1

Fig.2

Inntak av luft:

Sjalusirist Type Lindab FD (Fig.1) . Leverandør kan levere tilpasset størrelse etter modulsystem i
bygget. Leveres med smådyrsikker netting. Det monteres i byggets fulle bredde, min. 560 m²

På innsiden monteres grovfilter i glassfiber (fig 2), tilpasset etter modulsystem, med klemlist ell er
etter leverandørs anbefaling.



KrypoVault AS Follum

Fig.1 Fig 2

Rister på tak (over sjakter):

Dette punktet ble ikke vurdert i estimatet, da bygget ikke er ins pisert. Men vi har vurdert en løsning
med samme type som inntaksristene. Sjalusirist Type Lindab FD (Fig.1 ) . Leverandør kan levere
tilpasset størrelse etter modulsystem i bygget.

Det er ikke tenkt noen filter utover smådyrsikker netting.

Fig.1

Hall s ø r med utkast av luft i hver kort ende , medfører lydfeller på ta koverbygg , og
mel lombygg hall sør og vest. Tiltak for « vedtørkeanlegg » , - bygge vegg i åpning mot sør
med lydempende kval i teter.
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Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Reneflot, Sjur [sre@viken.skog.no]; 'smo@viken.skog.no' [smo@viken.skog.no]; Aaberg, Rolf Jarle [rja@viken.skog.no]; Sæter Stein 

Egil [Stein.Egil.Saeter@norconsult.com] 

Sendt: 14.02.2018 13:20:53 

Emne: Saksnr. 18/ 10-3 - Follum - Bruksendring lagerbygg - Oppstart av byggearbeider 

Vedlegg: image001.png; Vedlegg G1_Gjennomføringsplan_v 02_2018-02-13.pdf; Vedlegg G3_Erklæring om ansvarsrett_UTF_MB_2018-02-

09.pdf 

Hei! 
 
De bygningsmessige arbeidene i lagrene skal nå påbegynnes. 
Vedlagt oversendes følgende dokumenter: 
 

- Vedlegg G1 Gjennomføringsplan, versjon 02, datert 2018-02-13 
- Vedlegg G3 Erklæring om ansvarsrett for bygningsmessige arbeider, datert 2018-02-09 

 
 
Vennlig hilsen 

Knut Roland 
Senioringeniør 
Mob: +47 45404964 
knut.roland@norconsult.com 

 
Norconsult AS, Postboks 258 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Ankersgate 10, 3513 Hønefoss 

www.norconsult.no 
 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply 
e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the 
absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 
 







Fra: Roland Knut [Knut.Roland@norconsult.com] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Sæter Stein Egil [Stein.Egil.Saeter@norconsult.com]; Reneflot, Sjur [sre@viken.skog.no]; 'smo@viken.skog.no' [smo@viken.skog.no]; 

Aaberg, Rolf Jarle [rja@viken.skog.no] 

Sendt: 29.01.2018 08:39:54 

Emne: Gnr/bnr 50/2, Bruksendring Lager Vest og Lager Syd 

Vedlegg: image001.jpg; image002.png; Vedlegg G1_Gjennomføringsplan_v 01_2018-01-29.pdf; Vedlegg G2_Erklæring om 

ansvarsrett_PRO_NO_2018-01-29.pdf 

He! 
 
Det er fint! 
Vedlagt oversendes vedlegg G1- Gjennomføringsplan og vedlegg G2-Erklæring om ansvarsrett for Norconsult. 
 
 
Vennlig hilsen 

Knut Roland 
Senioringeniør 

Mob: +47 45404964 
knut.roland@norconsult.com 

 
Norconsult AS, Postboks 258 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Ankersgate 10, 3513 Hønefoss 
www.norconsult.no 
 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply 
e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the 

absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 
 
 
 

From: Ane Marie Rydland [mailto:Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no]  
Sent: 26. januar 2018 15:08 
To: Roland Knut <Knut.Roland@norconsult.com> 
Cc: Reneflot, Sjur <sre@viken.skog.no>; Sæter Stein Egil <Stein.Egil.Saeter@norconsult.com> 
Subject: SV: Gnr/bnr 50/2, Bruksendring Lager Vest og Lager Syd 



 
Hei, 
 
Takk for tilbakemelding. En rask tilbakemelding og foreløpig vurdering når det gjelder søkeransvar for PRO-funksjoner er at vi antar det vil kunne 
holde at Norconsult sender inn sine ansvarsretter og foreløpig gjennomføringsplan i forbindelse med å gi ett-trinns-tillatelse til bruksendring. Øvrig 
ansvar må innsendes før det gjøres arbeider i tiltaket. 
 
Ellers har jeg fri mandag og er tilgjengelig fra hjemmekontor tirsdag 30.01.2018.   
 
Med vennlig hilsen 

 
Ane Marie Rydland 
Byggesaksavdelingen 

Tlf 40 80 42 41  

www.ringerike.kommune.no 

 
 

Fra: Roland Knut [mailto:Knut.Roland@norconsult.com]  
Sendt: 26. januar 2018 11:13 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Kopi: Reneflot, Sjur <sre@viken.skog.no>; Sæter Stein Egil <Stein.Egil.Saeter@norconsult.com> 
Emne: RE: Gnr/bnr 50/2, Bruksendring Lager Vest og Lager Syd 
 
Hei! 
  
Til info; vi har ikke glemt supplerende dokumentasjon for søknaden. 
Vi har fått beskjed om at det jobbes intensivt med kontrahering av prosjekterende for tekniske fagfelt. Norconsult vil ivareta funksjonen som PRO 
for konstruksjonsteknikk og brannteknikk. 
Det er litt leit at det blir slik når fremdriften for hele prosjektet er så stram. 
  



  
Vennlig hilsen 
Knut Roland 
Senioringeniør 

Mob: +47 45404964 
knut.roland@norconsult.com 

 
Norconsult AS, Postboks 258 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Ankersgate 10, 3513 Hønefoss 
www.norconsult.no 
  
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of 

viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 
  
  
  

From: Ane Marie Rydland [mailto:Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no]  
Sent: 17. januar 2018 09:57 
To: Roland Knut <Knut.Roland@norconsult.com> 
Cc: Reneflot, Sjur <sre@viken.skog.no>; Sæter Stein Egil <Stein.Egil.Saeter@norconsult.com> 
Subject: SV: Gnr/bnr 50/2, Bruksendring Lager Vest og Lager Syd 
  
Hei, 
  
Vi imøteser innsending av gjennomføringsplan og ansvarsrett for prosjektering når dette er klart. Øvrige ansvarsretter kan innsendes senere, 
men må være på plass før det kan utføres arbeid under aktuelt ansvarsområde. Ved ettersending av ansvarsretter skal det innsendes 
revidert gjennomføringsplan 
  
Med vennlig hilsen 
  
Ane Marie Rydland 
Byggesaksavdelingen 
Tlf 40 80 42 41  
www.ringerike.kommune.no 



 
  

Fra: Roland Knut [mailto:Knut.Roland@norconsult.com]  
Sendt: 16. januar 2018 15:23 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Kopi: Reneflot, Sjur <sre@viken.skog.no>; Sæter Stein Egil <Stein.Egil.Saeter@norconsult.com> 
Emne: RE: Gnr/bnr 50/2, Bruksendring Lager Vest og Lager Syd 
  
Hei! 
  
Vi er i en kontraktsfase med utbygger og oversender gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett for prosjektering for alle fagfelt så 
snart dette er avklart. 
Av hensyn til fremdriften på prosjektet så vil vi be om at erklæring om ansvarsrett for utførende entreprenør ettersendes. Årsaken er at det 
må utføres en del prosjektering før løsninger er avklart og produksjonsunderlag for tilbud og utførelse er klart. 
  
Vennlig hilsen 
Knut Roland 
Senioringeniør 
Mob: +47 45404964 
knut.roland@norconsult.com 

 
Norconsult AS, Postboks 258 Sentrum, 3502 Hønefoss 

Ankersgate 10, 3513 Hønefoss 
www.norconsult.no 
  
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to 
notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to 
minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 
  
  
  
  



From: Ane Marie Rydland [mailto:Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no]  
Sent: 16. januar 2018 14:13 
To: Roland Knut <Knut.Roland@norconsult.com> 
Cc: Reneflot, Sjur <sre@viken.skog.no> 
Subject: Gnr/bnr 50/2, Bruksendring Lager Vest og Lager Syd 
  
Hei, 
  
Viser til telefonsamtale 16.01.2018. Vi kan ikke se at det er innsendt gjennomføringsplan eller ansvar for planlagt tiltak. Etter plan- 
og bygningsloven § 23-1 skal tiltak som omfattes av § 20-3 forestås av ansvarlige foretak for søknad, prosjektering, utførelse og 
kontroll. Vi kan ikke ferdigbehandle saken før det foreligger ansvar i tiltaket og ber derfor om at det blir innsendt 
gjennomføringsplan og aktuelle ansvarsretter for tiltaket. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Ane Marie Rydland 
Byggesaksavdelingen 
Tlf 40 80 42 41  
www.ringerike.kommune.no 

 
  







 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

 

 

Norconsult AS  

Postboks 258 

3502 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr: 17/18 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/10-3 1475/18 GNR 50/2  30.01.2018 

 

Ettrinns (§ 20-1) - Bruksendring lagerbygning 

Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 

 

Det vises til søknad mottatt 02.01.2018 og til telefonsamtale og e-post 16.01.2018 

hvor Ringerike kommune ba om innsending av ansvarsretter i tiltaket. Søknaden er 

innsendt som en ett-trinnssøknad og gjelder: Bruksendring av lagerbygg som 

tidligere er benyttet som papirlager til lager for generelle lagerformål.              

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 343 "Follum", 

vedtatt 31.03.2011. Aktuelt område er i reguleringsplankart angitt som område "I2", 

avsatt til industriformål. I reguleringsplanbestemmelsene § 2, nr. 2.1, er det angitt at 

Industriområdene I1 og I2 "består av industribebyggelse og tilhørende 

kontorbebyggelse, det meste av gammel dato, men også noe nyere bebyggelse. 

Innen området kan det oppføres ny bebyggelse, eventuelt som erstatning for 

eksisterende. Maksimal utnyttelse, %-BRA og byggehøyder tilpasses eksisterende 

bebyggelse, og fastsettes endelig i forbindelse med behandling av 

rammesøknad/igangsettingssøknad". 

 

Tiltaket: 

Det søkes om bruksendring av eksiterende lagerhall, lager vest og lager syd, til 

generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for midlertidige, ikke fastmonterte 

anlegg. Lagrene er totalt ca. 4 278 m² BRA, i tillegg kommer overbygget lasterampe, 

mellombygg og kontorfløyer.  

 

I vedlegg til søknaden, notat fra Follum Eiendom AS, redegjøres det blant annet for 

tiltakets art hvor det beskrives at midlertidige, ikke fastmonterte anlegg, "kan 

inkludere containere eller rack med dataservere med tilhørende energiforsyning, 

datafiber-tilkobling og ventilasjon. I dette kan inngå plassering av transformatorer og 

annet utstyr i forbindelse med strømforsyning. Ventilasjon vil i hovedsak foregå ved 
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naturlig gjennomstrømming av luft- Åpning av vegg- og takelementer kan bli aktuelt, 

men bare på midlertidig basis". 

Det redegjøres i notatet for atkomst og trafikkforhold hvor det angis at atkomstforhold 

ikke endres og at endret bruk ikke ventes å generere mye trafikk og vil være 

vesentlig mindre enn da lagrene ble bruk til papir frem til 2012. 

Ansvarlig søker redegjør i vedlegg til søknaden, orientering til søknad om 

bruksendring, for at bruksendring ikke medfører endringer i lagerbyggenes bærende 

konstruksjoner. Det er i søknaden redegjort for at branntekniske og støytekniske 

forhold vil bli ivaretatt. 

Videre redegjøres det for at lagerlokalene ikke vil få faste arbeidsplasser og at 

eksisterende fløyer for kontorlokaler er godt egnet til påregnet aktivitet. Det opplyses 

at det ikke vil bli utført søknadspliktige tiltak eller endringer med hensyn til 

arbeidsmiljøfaktorer fra da lokalene ble bygget og at det derfor ikke er sendt egen 

søknad om samtykke til Arbeidstilsynet. Etter plan- og bygningsloven § 21-5, jf 

byggesaksforskriften § 6-2, har kommunen samordningsplikt med andre myndigheter, 

herunder arbeidsmiljømyndighet. Ringerike kommune finner å legge tiltakshavers 

redegjørelse til grunn når det opplyses at det ikke vil bli endringer med hensyn til 

arbeidsmiljøfaktorer og forutsetter at det ikke er nødvendig med Arbeidstilsynets 

samtykke til bruksendringen. Det er ikke opplyst om ansvarlig søker eller tiltakshaver 

har vært i kontakt med arbeidsmiljømyndigheter og vi sender derfor kopi av vedtaket 

til Arbeidstilsynet.  

Det er i saken ikke søkt dispensasjoner i saken. Eksisterende lagerbygning har 

tillatelse og er gitt ferdigattest i sak 04/01242, ferdigattest datert 16.11.2005. 

Ringerike kommune finner ikke at det er nødvendig med dispensasjon for omsøkt 

tiltak da tiltakets formål anses å være i tråd med gitte tillatelser. 

 

Nabovarsling: 

Det er i vedlegg til søknaden, orientering til søknad om bruksendring, gjort rede for at 

det ikke er sendt nabovarsler til søknad om bruksendring. Det er angitt at planlagte 

fasadeendringer mot øst i liten grad berører interessene til hjemmelshavere mot øst 

og syd. Videre angis det at det vil bli sendt nabovarsel til berørte naboer dersom det 

skal monteres rister i fasade vest på lager syd. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 21-3 annet ledd kan nabovarsel unnlates når tiltaket i 

liten grad eller ikke, berører naboens interesser. Det er i første omgang opp til 

tiltakshaver å vurdere om nabovarsling kan unnlates. Etter en samlet vurdering av 

tiltaket, finner Ringerike kommune ikke grunnlag for å kreve varsling av naboer og 

gjenboere.  Skulle det komme merknader fra naboer, kan saken måtte tas opp igjen 

på nytt, f. eks. ved at merknadene må vurderes sett på som klager. 

 

Ansvarsforhold: 

Det er innsendt gjennomføringsplan og ansvarsrett for prosjekterende 

konstruksjonssikkerhet og brannkonsept i tiltaket. Ringerike kommune finner dette 

tilstrekkelig for å gi ett-trinns tillatelse for tiltaket. Det kan imidlertid ikke utføres 

arbeider i tiltaket eller gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før øvrige ansvar 

i tiltaket er innsendt.  
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Erklæring om ansvarsrett for ansvarlige foretak må sendes kommunen før arbeidene 

de skal være ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via 

ansvarlig søker. 

Ved innsending av erklæringer om ansvarsrett skal revidert gjennomføringsplan 

vedlegges. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i 

Ringerike kommunestyre 20. juni 2013, godkjennes søknad om bruksendring til 

generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for midlertidige, ikke fastmonterte 

anlegg i henhold til plan- og bygningslovens § 20-3 på følgende betingelser: 

 

1. Følgende tegninger er lagt til grunn for tillatelsen: 

 

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

 Situasjonsplan 1:1000 27.12.2017  

B-001 Plan  1:250 plan hele bygget og 1:50 
plan kontorfløy 

27.12.2017  

 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gjeldende 

betalingsreglement. Det beskriver hvordan gebyret beregnes, og er tilgjengelig på 

våre nettsider.  

 

Beregning gebyr     

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling bruksendring, halv 
pris lagerhaller ol.  

Pr. påbegynt 100 m², 0 - 500 m² 

Pr. påbegynt 100 m², 500 - 1000 m² 

Pr. påbegynt 100 m², 1000 - 2000 
m² 

Pr påbegynt 100 m², 2000 + m² 

 

 
Kr 2 000 x 5 

Kr 1 200 x 5  

Kr    800 x 10 

Kr    400 x 21 

 

 
 10 000,- 

   6 000,- 

   8 000,- 

   8 400,- 

 

 
Kr 10 000,- 

Kr   6 000,- 

Kr   8 000,- 

Kr   8 400,- 

Totalt gebyr å betale   Kr 32 400,- 

 

Giro (til tiltakshaver, Follum Eiendom AS) ettersendes.  

 

Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til kommunen, 

jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1, og revidert 

gjennomføringsplan skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det 

kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn f.eks. i forbindelse med tidspunkt for 

ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 



 4 

 

Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 

foreligger. Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er 

gitt, eller innstilles i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 

21-9. 

 

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom 

innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran 

planene. 

 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 

vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 

tiltakshaver jf. plan- og bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  

 

Klageadgang: 

Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres 

kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 

forvaltningslovens bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

 

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 

 

Kopi til: 

Follum Eiendom AS, Postboks 500 Sentrum, 3504 HØNEFOSS 

Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Torgarden, 7468 TRONDHEIM 

 



Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: Roland Knut [Knut.Roland@norconsult.com] 

Kopi: Aaberg, Rolf Jarle [rja@viken.skog.no]; 'smo@viken.skog.no' [smo@viken.skog.no]; 

Reneflot, Sjur [sre@viken.skog.no]; Sæter Stein Egil [Stein.Egil.Saeter@norconsult.com]; 

Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 02.01.2018 07:58:18 

Emne: SV: Gnr. 50, Bnr. 2, Follumveien 100 - Søknad om bruksendring for Lager Vest og 

Lager Syd 

Vedlegg: image001.png; 5174_Søknad om bruksendring_2017-12-27.pdf; 5174_Søknad om 

bruksendring_2017-12-27_Samlet.pdf; Vedlegg D1_Situasjonplan_2017-12-27.pdf; Vedlegg 

E1_ Tegn_5178363-B001-E01.pdf; Vedlegg F1 - Orientering_2017-12-27.pdf; Vedlegg 

F2_Notat fra Follum Eiendom AS_2017-12-27.pdf; Vedlegg_Q1_Bilder_2017-12-27.pdf 

Hei! 
 
Saken 18/10 er opprettet, og jeg har overført den til Ane Rydland.  Jeg har ikke sett på 
dokumentene ennå.  
 
Viser for øvrig til møtet vi hadde 12.12.17.   
 
Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 

 
Fra: Roland Knut <Knut.Roland@norconsult.com> 
Sendt: 29. desember 2017 13:53 
Til: postmottak 
Kopi: Arne Lange Hellum; Aaberg, Rolf Jarle; 'smo@viken.skog.no'; Reneflot, Sjur; Sæter Stein Egil 
Emne: Gnr. 50, Bnr. 2, Follumveien 100 - Søknad om bruksendring for Lager Vest og Lager Syd  
  
Hei! 
Vedlagt oversendes Søknad om bruksendring for Lager Vest og Lager Syd på Follum. 
Pdf.-filene oversendes som enkeltelementer og samlet søknad. 
  
  
Vennlig hilsen 
Knut Roland 
Senioringeniør 
Mob: +47 45404964 
knut.roland@norconsult.com 

 
Norconsult AS, Postboks 258 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Ankersgate 10, 3513 Hønefoss 

www.norconsult.no 
  
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If 
you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any 
unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, 
we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.  
  



Fra: Roland Knut [Knut.Roland@norconsult.com] 

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

Kopi: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; Aaberg, Rolf Jarle [rja@viken.skog.no]; 'smo@viken.skog.no' 

[smo@viken.skog.no]; Reneflot, Sjur [sre@viken.skog.no]; Sæter Stein Egil [Stein.Egil.Saeter@norconsult.com] 

Sendt: 29.12.2017 13:53:20 

Emne: Gnr. 50, Bnr. 2, Follumveien 100 - Søknad om bruksendring for Lager Vest og Lager Syd 

Vedlegg: image001.png; 5174_Søknad om bruksendring_2017-12-27.pdf; 5174_Søknad om bruksendring_2017-12-27_Samlet.pdf; Vedlegg 

D1_Situasjonplan_2017-12-27.pdf; Vedlegg E1_ Tegn_5178363-B001-E01.pdf; Vedlegg F1 - Orientering_2017-12-27.pdf; Vedlegg F2_Notat 

fra Follum Eiendom AS_2017-12-27.pdf; Vedlegg_Q1_Bilder_2017-12-27.pdf 

Hei! 
Vedlagt oversendes Søknad om bruksendring for Lager Vest og Lager Syd på Follum. 
Pdf.-filene oversendes som enkeltelementer og samlet søknad. 
 
 
Vennlig hilsen 

Knut Roland 
Senioringeniør 
Mob: +47 45404964 
knut.roland@norconsult.com 

 
Norconsult AS, Postboks 258 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Ankersgate 10, 3513 Hønefoss 
www.norconsult.no 
 

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply 
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Generelt
Follum Eiendom er eier av bygningene på industriomr ådet på Follum hvor papirfabrikken var i drift
frem til 2012.

Industriområdet ligger innenfor reguleringsplan nr. 343 Follum Områdeplan som ble godkjent i mars
2011 .

En del av bygningene, benevnt Lager Syd og Lager Ve st med utlastinger, er lokalisert ved
Randsfjordbanen som vist på vedlagte situasjonskart , vedlegg D1.

Begge lagrene ble tidligere benyttet som papirlagre og utlasting for transport på bil. Lager Vest ble
bygget i 1987 og Lager Syd i 2004.

Follum Eiendom ønsker å tilrettelegge lagrene for n y virksomhet og søker om bruksendring for
byggene.

Det søkes om bruksendring til generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for midlertidige, ikke
fastmonterte anlegg. Det vises til eget notat fra F ollum Eiendom, vedlegg F2, til søknaden.

Norconsult er engasjert som Ansvarlig søker for søk nad om bruksendring.
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Søknadens omfang
Søknad om bruksendring omfatter byggene benevnt med Lager Syd og Lager Vest med utlastinger
som vist på vedlagte tegning 5178363-B001, vedlegg E1.

Søknad om bruksendring vil ikke medføre endringer i lagerbyggenes bærende konstruksjoner.

Lagerlokalene vil ikke få faste arbeidsplasser. Beg ge lagre har egne fløyer i tilknytning til byggene
med lokaler for kontorer, spiserom/ møterom, garder ober og toaletter. Disse fasilitetene er godt egnet
til aktiviteten som kan påregnes. Bruken av disse l okalene vil variere med aktiviteten og omfanget av
aktiviteten i lagrene.

I aktuell situasjon med utleie til drift av utstyr for dataprosessering vil arbeidet i hovedsak bestå i
montering og bytting av servere i større server-rac k, samt vedlikehold av dataforbindelse og
strømforsyning.

Kontorfløyene vil bli benyttet til type arbeid som er likeartet med tidligere bruk. Det vil ikke bli u tført
søknadspliktige tiltak eller endringer som ble lagt til grunn med hensyn til arbeidsmiljøfaktorer fra
lokalene ble bygget. Det er separate ventilasjonsan legg i begge kontorfløyer.

Det er derfor ikke sendt egen søknad om samtykke ti l Arbeidstilsynet.
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Branntekniske forhold
Bruksendringer krever at det utarbeides brannkonsep t spesifikt for tiltaket og at områder som inngår i
bruksendringen skal tilfredsstille krav i TEK10/TEK 17 (i en overgangsperiode kan TEK10 benyttes).

I aktuell situasjon med utleie til drift av utstyr for dataprosessering vil følgende viktige forhold b li omtalt
i brannkonseptet:

- Spesifikk brannenergi (for å legge videre branntek niske føringer)
- Alternative slokkesystemer
- Konsekvenser ved å installere trafoer inne i bygge t (brannskiller, trykkavlastning)
- Rømning (endringer av fluktruter å grunn av innred ning)
- Røykventilering
- Brannalarm (type deteksjon etc.)
- Ledesystem (krav til nødlys som følge av arbeidsp lassforskriften)

Follum Eiendom vil pålegge leietakere å iverksette nødvendige tiltak slik at brannsikkerheten
tilfredsstiller gjeldende krav.



Oppdragsnr.: 5178363 Dokumentnr.: Pbl-Vedlegg F1 Versjon: E01
Industriområde Follum | Lager Syd og Lager Vest

n:\517\83\5178363\5 arbeidsdokumenter\52 byggesøkna d\søknad om bruksendring\vedlegg f1 - orientering_2 017-12-27.docx 2017-12-27 | Side 7 av 8

Støytekniske forhold
I aktuell situasjon med utleie til drift av utstyr for dataprosessering vil det bli behov for rister f or
luftgjennomstrømning i yttervegger/ tak.

Nærmeste eiendomsgrense for boligbebyggelse ligger ca. 20 m fra Lager Syds fasade mot vest.
Nærmeste husfasade på samme sted er er ca. 25 m unn a, se situasjonskart, vedlegg D1.. Nærmeste
eiendomsgrense tilknyttet bolig i sør er ca. 150 m unna.

Støy fra bygningene skal tilfredsstille kravene i B yggteknisk forskrift (TEK10) med veiledning. I
henhold til forskriftens veileder ansees klasse C i NS 8175” Lydforhold i bygninger – Lydklassifiserin g
av ulike bygningstyper” (2012) som preakseptert løs ning for å tilfredsstille forskriften.

Når utforming, størrelse og plassering av tilluft o g avkast er bestemt vil det bli utført beregninger slik at
støynivå utenfor boligbebyggelse tilfredsstiller gr enseverdier fra TEK 10.

Rister i fasader i fasader vil bli utformet slik at hensynet til støykrav ivaretas.
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Nabovarsler
Det vises til eget notat fra Follum Eiendom, vedleg g F2, til søknaden med orientering om adkomst og
trafikkforhold.

I aktuell situasjon med utleie til drift av utstyr for dataprosessering vil det bli behov for fasadeen dringer
hvor deler av dagens veggpaneler erstattes med rist er for luftgjennomstrømning.

Hvilke fasader som berøres er ikke endelig bestemt. For lager Vest er det foreløpig planlagt rister fo r
luftinntak på fasade øst og rister for evakuering a v overskuddsvarme via dagens oppbygg på tak, se
bilde på vedlegg Q1.

For Lager Syd er det foreløpig planlagt rister for luftinntak på fasade øst. Plassering av rister for for
evakuering av overskuddsvarme er også planlagt plas sert på fasade øst, men kan bli på fasade vest,
se bilde på vedlegg Q1.

Vi vurderer det slik at de planlagte fasadeendringe ne mot øst i liten grad berører interessene til
hjemmelshavere for eiendommer lokalisert mot øst og syd da avstandene til nærmeste eiendommer
er henholdsvis ca. 500 m og ca. 180 m. Det er derfo r ikke sendt nabovarsler til for søknad om
bruksendringen til disse med henvisning til plan- o g bygningslovens § 21-3.

Montering av rister i takoppbygg på Lager Vest vil i liten grad representere synlige fasadeendringer f or
naboer mot vest og syd da dagens inndeling og struk tur på platekledningen fremstår som rister.

Montering av eventuelle rister rister i fasade vest på Lager Syd vil bli tilpasset dagens fasade. Ders om
løsning med rister på denne fasaden blir en realite t så vil Follum Eiendom vil sende nabovarsel til
berørte eiere/ fester av disse naboeiendommene.





Adkomst og t rafikk forhold

Dagens adkomstforhold til industriområdet vil ikke endres. Det er ikke ventet at ny b ruk av de
tidlige re papirlagrene vil generere mye trafikk . Trafikkmengden vil være betydelig mindre enn da
lagrene ble brukt til papir fram til 2012. Trafikk vil i all hovedsak bli lokalisert inn og ut gjennom
industriområdet gjennom nordre port .

Rolf J a rle Aaberg
Daglig leder
Follum Eiendom AS
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Generelt
Follum Eiendom er eier av bygningene på industriomr ådet på Follum hvor papirfabrikken var i drift
frem til 2012.

Industriområdet ligger innenfor reguleringsplan nr. 343 Follum Områdeplan som ble godkjent i mars
2011 .

En del av bygningene, benevnt Lager Syd og Lager Ve st med utlastinger, er lokalisert ved
Randsfjordbanen som vist på vedlagte situasjonskart , vedlegg D1.

Begge lagrene ble tidligere benyttet som papirlagre og utlasting for transport på bil. Lager Vest ble
bygget i 1987 og Lager Syd i 2004.

Follum Eiendom ønsker å tilrettelegge lagrene for n y virksomhet og søker om bruksendring for
byggene.

Det søkes om bruksendring til generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for midlertidige, ikke
fastmonterte anlegg. Det vises til eget notat fra F ollum Eiendom, vedlegg F2, til søknaden.

Norconsult er engasjert som Ansvarlig søker for søk nad om bruksendring.
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Søknadens omfang
Søknad om bruksendring omfatter byggene benevnt med Lager Syd og Lager Vest med utlastinger
som vist på vedlagte tegning 5178363-B001, vedlegg E1.

Søknad om bruksendring vil ikke medføre endringer i lagerbyggenes bærende konstruksjoner.

Lagerlokalene vil ikke få faste arbeidsplasser. Beg ge lagre har egne fløyer i tilknytning til byggene
med lokaler for kontorer, spiserom/ møterom, garder ober og toaletter. Disse fasilitetene er godt egnet
til aktiviteten som kan påregnes. Bruken av disse l okalene vil variere med aktiviteten og omfanget av
aktiviteten i lagrene.

I aktuell situasjon med utleie til drift av utstyr for dataprosessering vil arbeidet i hovedsak bestå i
montering og bytting av servere i større server-rac k, samt vedlikehold av dataforbindelse og
strømforsyning.

Kontorfløyene vil bli benyttet til type arbeid som er likeartet med tidligere bruk. Det vil ikke bli u tført
søknadspliktige tiltak eller endringer som ble lagt til grunn med hensyn til arbeidsmiljøfaktorer fra
lokalene ble bygget. Det er separate ventilasjonsan legg i begge kontorfløyer.

Det er derfor ikke sendt egen søknad om samtykke ti l Arbeidstilsynet.
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Branntekniske forhold
Bruksendringer krever at det utarbeides brannkonsep t spesifikt for tiltaket og at områder som inngår i
bruksendringen skal tilfredsstille krav i TEK10/TEK 17 (i en overgangsperiode kan TEK10 benyttes).

I aktuell situasjon med utleie til drift av utstyr for dataprosessering vil følgende viktige forhold b li omtalt
i brannkonseptet:

- Spesifikk brannenergi (for å legge videre branntek niske føringer)
- Alternative slokkesystemer
- Konsekvenser ved å installere trafoer inne i bygge t (brannskiller, trykkavlastning)
- Rømning (endringer av fluktruter å grunn av innred ning)
- Røykventilering
- Brannalarm (type deteksjon etc.)
- Ledesystem (krav til nødlys som følge av arbeidsp lassforskriften)

Follum Eiendom vil pålegge leietakere å iverksette nødvendige tiltak slik at brannsikkerheten
tilfredsstiller gjeldende krav.
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Støytekniske forhold
I aktuell situasjon med utleie til drift av utstyr for dataprosessering vil det bli behov for rister f or
luftgjennomstrømning i yttervegger/ tak.

Nærmeste eiendomsgrense for boligbebyggelse ligger ca. 20 m fra Lager Syds fasade mot vest.
Nærmeste husfasade på samme sted er er ca. 25 m unn a, se situasjonskart, vedlegg D1.. Nærmeste
eiendomsgrense tilknyttet bolig i sør er ca. 150 m unna.

Støy fra bygningene skal tilfredsstille kravene i B yggteknisk forskrift (TEK10) med veiledning. I
henhold til forskriftens veileder ansees klasse C i NS 8175” Lydforhold i bygninger – Lydklassifiserin g
av ulike bygningstyper” (2012) som preakseptert løs ning for å tilfredsstille forskriften.

Når utforming, størrelse og plassering av tilluft o g avkast er bestemt vil det bli utført beregninger slik at
støynivå utenfor boligbebyggelse tilfredsstiller gr enseverdier fra TEK 10.

Rister i fasader i fasader vil bli utformet slik at hensynet til støykrav ivaretas.
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Nabovarsler
Det vises til eget notat fra Follum Eiendom, vedleg g F2, til søknaden med orientering om adkomst og
trafikkforhold.

I aktuell situasjon med utleie til drift av utstyr for dataprosessering vil det bli behov for fasadeen dringer
hvor deler av dagens veggpaneler erstattes med rist er for luftgjennomstrømning.

Hvilke fasader som berøres er ikke endelig bestemt. For lager Vest er det foreløpig planlagt rister fo r
luftinntak på fasade øst og rister for evakuering a v overskuddsvarme via dagens oppbygg på tak, se
bilde på vedlegg Q1.

For Lager Syd er det foreløpig planlagt rister for luftinntak på fasade øst. Plassering av rister for for
evakuering av overskuddsvarme er også planlagt plas sert på fasade øst, men kan bli på fasade vest,
se bilde på vedlegg Q1.

Vi vurderer det slik at de planlagte fasadeendringe ne mot øst i liten grad berører interessene til
hjemmelshavere for eiendommer lokalisert mot øst og syd da avstandene til nærmeste eiendommer
er henholdsvis ca. 500 m og ca. 180 m. Det er derfo r ikke sendt nabovarsler til for søknad om
bruksendringen til disse med henvisning til plan- o g bygningslovens § 21-3.

Montering av rister i takoppbygg på Lager Vest vil i liten grad representere synlige fasadeendringer f or
naboer mot vest og syd da dagens inndeling og struk tur på platekledningen fremstår som rister.

Montering av eventuelle rister rister i fasade vest på Lager Syd vil bli tilpasset dagens fasade. Ders om
løsning med rister på denne fasaden blir en realite t så vil Follum Eiendom vil sende nabovarsel til
berørte eiere/ fester av disse naboeiendommene.





Adkomst og t rafikk forhold

Dagens adkomstforhold til industriområdet vil ikke endres. Det er ikke ventet at ny b ruk av de
tidlige re papirlagrene vil generere mye trafikk . Trafikkmengden vil være betydelig mindre enn da
lagrene ble brukt til papir fram til 2012. Trafikk vil i all hovedsak bli lokalisert inn og ut gjennom
industriområdet gjennom nordre port .

Rolf J a rle Aaberg
Daglig leder
Follum Eiendom AS
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4327-10   Arkiv: 243 D10  

 

 

Høring - søknad om å ta ut vann fra Store Røstjern for snøproduksjon på 

Ringkollen  
 

Forslag til vedtak: 

HMA ønsker at det gis følgende høringsuttalelse: 

 

Ut fra vår kunnskap om Røstjern, kan ikke vi se at et uttak av inntil 20 000 m3 (inntil 0,2 

meter) vann for snøproduksjon, vil ha vesentlige negative konsekvenser for vannet. 

Strandsonen vil bli påvirket ved tapping, men det vil bli i et veldig begrenset omfang. 

 

Det forutsettes at at innløpsbekk ikke vil bli tørrlagt, eller få et for lavt vannspeil ved uttak av 

vann. Dette er med tanke på overlevelse av evt. fiskeyngel i bekken. 

Røstjern har tidligere vært en reservevannskilde. Om det skulle bli nødvendig, mener vi at bruk 

av Røstjern til vannkilde må prioriteres foran uttak av vann til snøproduksjon. 

 

Ringerike kommune ønsker å være med på en evt. befaring av området, dersom det blir 

arrangert. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmannen mottok den 19.04.2018, høringsbrev fra NVE vedr. søknad fra Foreningen ski-

idrettens fremme, der det ble søkt om tillatelse til uttak av vann for snøproduksjon fra Store 

Røstjern vest for Ringkollen. Høringsfrist var 01.06.2018. På grunn av ferieavvikling, 

skrivefrister i forhold til møtedatoer i HMA og frist for høringsuttalelse er det sendt en en 

administrativ uttalelse, der rådmannen gikk inn for å gi tillatelse til uttak av inntil 20 000m3 

vann. I høringsuttalelsen ble det presisert at Ringerike kommune at den administrative 

uttalelsen forutsetter politisk godkjenning, og at denne vil bli ettersendt.  

 

Omfang av uttak av vann er relativt beskjedent, og rådmannen kan ikke se at det skulle bli 

vesentlige belastninger på miljø eller naturmangfold om det tas ut inntil 20 000m3 vann for å 

produsere snø på Ringkollen. Det vil være et godt bidrag til å sikre snøforhold på et populært 

utfartssted for Ringerikes befolkning. Rådmannen anbefaler derfor HMA å stille seg positive til 

høringsbrevet fra NVE. Da det er flere eiere som sokner til Røstjern, er det viktig at alle 



- 

rettigheter de ulike eierne måtte ha i vannet, blir kartlagt før en et evt vannuttak til 

snøproduksjon. 

 

 

Juridiske forhold  

Søknad om regulering behandles av NVE etter reglene i kap. 3 i Vannressursloven. 

 

Økonomiske forhold 

Så langt rådmannen forstår, er det ikke tenkt at kommunen får økonomiske forpliktelser ved en 

tillatelse til uttak av vann for snøproduksjon på Ringkollen.  

 
Alternative løsninger 

Dersom HMA ikke ønsker uttak av vann i Store Røstjern kan et alternativt vedtak kan lyde 

slik: «Ringerike kommune går ikke inn for et uttak av vann for snøproduksjon fra Store 

Røstjern. Foreningen ski-idrettens fremme bør derfor ikke få tillatelse til uttak av vann for 

snøproduksjon». 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser et snøproduksjonsanlegg til å være et positivt bidrag for å sikre snø på en 

svært populær utfartssted som Ringkollen er vinterstid. De senere årene har det vært svært 

variable snømengder i Marka, og ved å kunne ha egen snø som sikrer snøføre på 

treningsrunden og skianlegget, vil dette ha store rekreasjonsmessige og helsemessige verdier 

for lokalbefolkningen. 

 

Et uttak på inntil 20 000m3 vann fra Store Røstjern, vil kunne gi en vannstandsendring på inntil 

ca 20 cm. Det vil gi noe endringer i strandsonen. Forutsatt at ikke bekkeløp blir tørrlagt, vil det 

neppe ha ytterligere konsekvenser. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Høringsbrev med orienteringsdokument fra NVE 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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snøproduks¡on

Foreningen til ski-idrettens fremme - søknad om tillatelse til å ta ut
vann til snøproduksjon fra Store Røstjern - Ringerike kommune i
Buskerud - høring

NVE har mottatt søknad datert 1 2.03.1 8 fra Foreningen til ski-idrettens fremme (Skiforeningen), om

tillatelse til å ta ut vann fra Store Røstjern på Ringkollen til snøproduksjon.

Skiforeningen har søkt om tillatelse til å ta ut inntil 20 000 m3 vann fra Store Røstjern, samt å regulere

vannet med inntil 0,2 m hvis behov. Ytterligere informasjon om planene fins i søknaden for prosjektet.

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter

vannressursloven $ 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir
kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av

søknaden, kan dere kontakte Ellen Grønlund på tlf. 95 73 38 66 eller e-post: ellen@tronrudeiendom.no.

Vi ber Ringerike kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig giennomsyn på i

foajeen i Fossveien 9 i Ringerike kommune frem til 01 .06.1 8. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig,

lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke {ernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagle informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på

høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og

senest innen 01 .06.1 8. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE,

Konsesjonsavdelingen, Postboks 509 I Maj orstua, 030 1 Oslo.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, M4orstuen,0301 OSLO, Telefon: 09575, lnternett: M.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 ¡¡ VA Bankkonto: 7694 05 08971
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Uttalclscr cllcr deler av uttalelser vil bli refererl i et endelig vedtak. Dersour ul.talelsen er lang, er tlet
derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette

N VE vil søke å koordinere en eventuell befaring av området med Fylkesmannen. Kommunen og
fylkeskommunen vil bli orientert om befaringstidspunkt slik at de kan ha anledning til å delta om
ønskelig.

Med hilsen

Gry Berg

Seksjonssjef

Vedlegg:

Eline Nordseth Berg

avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underslcrlft. Det er godkjent í henhold til interne rutiner,

Orientering til høringspartene

Kunngjøring

Mottakerliste

B uskerud fylkeskommune

D N T Ringcrike

Fylkesmannen i Buskerud

Naturvemforbundet i Buskerud
Ringerike kommune

Kopi til:

Skiforeningen

Skiforeningen v/Anette Bjerke Kolderup
Skiforeningen Lokallag Ringerike, Hole og Jevnaker

Tronrud Eiendom AS vÆllen Grønlund
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Skiforeningen

Att. Anette Bjerke Kolderup

Kongeveien 5, 0787, Oslo

Telefon (+47)97 19 l8 60

abk@skiforeningen.no

www.skiforeningen.no

NO 946 l7s 986 MVA

NVE - Konsesjonsavdelingen
Postboks 509 I Majorstua

0301 Oslo

12. mars 2018

Søknad om konsesjon for regulering/uttak av vann til produksjons av kunstsnø

Skiforeningen ønsker å utnytte vannet i Store Røstjern (Vatnløpenumer 5042 i vassdrag 012. D720) i
Ringerike kommune, Buskerud fflke til produksjon av kunstsnø, og søker herved om følgende
tillatelser:

Etter vannressursloven, jf. $ 8, om tillatelse til:
. äta ut inntil 20 000 m3 vann fra Røstjern (Store Røstjern)
. å regulere Store Røstjern med 0,2 m mellom LRV på kote 504,1 og HRV på kote 504,3

Nødvendig opplysninger om tiltaket fremgår av vedlagte utredning.

Ved behov for mer informasjon eller avklaringer rundt søknaden er kontaktperson

Ellen Grønlund

e-post: ellen@tronrudeiendom. no

Mobil: 95 73 38 66

Fakturaadresse: Elektronisk fahura bes sendes til.

Foreningen til Ski-Idrettens Fremme

Att. Anette Bjerke Kolderup
Kongeveien 5

0787 Oslo

Org nr. 946 175 986 MVA

smartscan@ski foren i n gen. no

Att. Anette Bjerke Kolderup

Med vennlig hilsen

FORENIN GEN TI L SKI-I DRETTENS FREMME

ved:

Anette

Dokid:
1 8034733
(1 7t4327-5)
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Or¡entêr¡ng til høringspartêne



I

Sammendrag

Søknaden:

Skiforeningen søker om tillatelse til å ta ut inntil 30 l/s og 20 000 m3 vann fra Store Røstjern i
Ringerike kommune. Uttaket av vann vil skje årlig i perioden november - mars, og skal benyttes til
snøproduksjon ved Ringkollen skiarena. For å magasinere for planlagt uttak søkes om tillatelse til å

regulere vannstand på inntil 0,2 m innenfor LRV pä 504,1 og H RV pâ 504,3 ved å benytte

bjelkestengsel på inntil 0,2 m i eksisterende dam.

Bakgrunn:
Skiforeningen ønsker å etablere et anlegg for produksjon av kunstsnø pälangrennsarenaen ved

Ringkollen i Ringerike kommune.

Formålet med snøproduksjon er å sikre snø i perioden november - mars/april, og på den måten legge

til rette for friluftsliv og aktivitet - med særlig fokus på barn og unge - også i perioder med lite snø.

Området for snøproduksjonen ligger innenfor <Marko og er definert som <Statlig sikret
friluftsområde>. Det er sendt egen søknad om tillatelse til etableringen jf. markaloven.

Ringerike kommune har anbefalt søknaden og oversendt saken til Fylkesmannen i Buskerudr.

Fylkesmannen i Buskerud vil avvente N VE sin konsesjonsbehandling hos vassdragsmyndighetene er

ferdigstilt. 2

Store Røstjern er blant flere alternativer vurdeft som beste vannkilde for tiltaket ut fra tilgjengelig
volum, vannkvalitet og temperatur.

Området:
Røstjern, som tilhører Ringerike kommune, ligger godt sdult inne i skogen og er omkranset av
privateide hytter som grenser ned til vannet. Området benyttes i dag til hytteliv, turgåing, bading og

fisking.

Uttøk av vann frø Røstiern:

For å sikre gode snøforhold på langrennsarenaen planlegges det produsert kunstsnø innenfor
perioden nov - mars. Snøproduksjonsanlegget vil dimensjoneres for å kunne produsere tilstrekkelig
snømengde i løpet av 4 døgn. Det er beregnet behov for 0 - 4 snølegginger pr sesong. Vannbehov =
4500 m3 pr snølegging : 0 - 18 000 m3 vann pr år. Anlegget dimensjonere for et maksimalt uttak på

30 l/s.

Hvclrologi og regulerins :
Beregninger, ut fra N E VI N A og målestasjon ved Sinnerdammen, viser at det er stor sannsynlighet

for at tilsiget til Røstjern er større enn vannuftaket i sesongen. Røstjern er regulert med betongdam

og bjelkestengsel i forbindelse med tidligere bruk som drikkevannskilde. Det vil ikke være behov for
regulering av Røstjern ut over dagens regulering. Lawannføring i sesongen vil opprettholdes som

tidligere ved en glippe under bjelkestengselet. Ved uttak til snølegging vil vannstand teoretisk kunne
synke med 5 cm forutsatt at det ikke er noe tilsig i perioden for uttak. Mellom hver
produksjonsperiode forventes det at vannstand er tilbake på normalen.
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Konsekvens av prosiektet:

Uttak av vann til produksjon av kunstsnø fra Store Røstjern forventes å ha positive konsekvenser for

kommunen, allmennheten, folkehelsa og skiidretten.

Det er ikke funnet negative konsekvenser for livet i og rundt vannet eller nedstrøms Røstjern som

føIge av tiltaket. Uttaket er godt innenfor de naturlige variasjonene i vannføring og vannstand og vil
ikke ha negativ innvirkning på allmennheten. Pumpehuset i vannkanten vil være den eneste synlige

endringen.
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I Innledning

1 .1 Om søkeren

F oreningen til Ski-ldrettens l'remme - Skitbreningen - er en av landets største og eldste

friluftsorganisasjoner med rundt 73.000 medlemmer. Foreningen er åpen for alle og jobber for å legge

til rette for aktivitet, friluftsliv og skileik, også i perioder med utfordrende vær. I den forbindelse er vi

avhengige av snøproduksjon for å sikre snøforholdene i skileikområder og løyper tilpasset organisert

og egenorganisert aktivitet.

1 .2 Søknaden

Det søkes om tillatelse til å ta ut inntil 30 l/s og 20 000 m3 vann fra Store Røstjern i Ringerike

kommune. Uttaket av vann vil skje årlig i perioden november - mars, og skal benyttes til
snøproduksjon ved Ringkollen skiarena.

1 .3 Regrunnelse for tiltaket

Ringkollen er et kjent og populært friluftsområde i Ringerike kommune og en av tle viktigste

innfallsportcnc nordvcst i Morko. Ringlcollen ligger høyt (ca. 600 moh) så her kommer snøen normalt

tidlig og går sent. Området har store parkeringsareal og er et mye brukt utgangspunkt for turer sydover

mot Løvlia, østover mot Spålen og nordøstover mot Sinnerdalen og Tverrsjøen. I lillegg til å være et

utfartssted, er området tilrettelagt med lekeland, akebakker, lysløype med tilhørende skistadion,

slalåmbakke, hoppbakke og den betjente Ringkollstua.

Ringkollen er åpent fbr alle og en destinasjon tbr vinterlek og aktivitet (i januar 2018 var det registrert

over 10.000 passeringer i bommen på vei opp til Ringkollen) og stadionområdet er i bruk 7 dager i

uken fra november - mars/april. Skiforeningen arrangerer årlig Barnas Skiskole og Barttas

Ringkolldag på stadionområdet, to viktige arenaer for lek og skiglede.

Milde vintre og lite snø, har seneste år medført at aktiviteten i området tidvis har uteblitt, samtidig som

idrettslag og foreningen opplever økt reisevei til arenaer med snøproduksjon for å opprettholde

aktivitet. I Meld. Sr. 18 (2015-2016), kapittel 6.10.1 <Klimatilpasset tilrettelegging> påpeker

regjeringen at <<God tilrettelegging i nærmiljøet gjør det attraktivt å drive medfriluftsliv> og viser til
snøproduksjon som et tiltak for ämøte snøfattige vintre. For å møte vår tids klimaendringer og

behovet for snølegging på Ringkollen, har Skiforeningen i samarbeid med lokale idrettslag og en

frivillig arbeidsgruppe, startet arbeidet for å etablere kunstsnøproduksjon innenfor dagens lysløype.

Arbeidsgruppen har som målsetning at anlegget skal være klart for å produsere snø i november 2018.

Ved å gjennomføre foreslåtte tiltak og etablere snøproduksjonsanlegg på Ringkollen, sikres snø i
perioden november - mars/april, og lek, friluftsliv og aktivitet - med særlig fokus på barn og unge -

kan opprettholdes.

AA g /-#
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1 .4 GeografTsk plassering av tiltaket

Store Røstjern ligger på Ringkollen i Ringerike kommune i Buskerud fylke, kart i l:50 000 og o-kart
1:7500 vedlagt3.

Tjernet ligger i Vassdragsnummer 5042 og er en del av Drammensvassdraget.

Røstjern ligger nær Ringkollen skiarena sørvest for Ringkollstua (ca 850 m fra Ringkollen skiarena).

Vannet ligger med kotehøyde 504 moh (NI N54), mens skistadion ligger på ca kote 600 moh. Dette

medfører at det må etableres pumpeledning for å <heise> vannet opp til skiarenaen. Det nye anlegget

etablerers parallelt med eksisterende anlegg som forsyner slalåmbakken med vann til produksjon av

kunstsnø.

Røstjern og Ringkollen Skiarena ligger innenfor <Markagrensen> (se vedlagte kart).

Figur I - Utsniff "Konrmuneplan for Ringcrike" - "l\{rrrh¡" =gronf ontrñde

1 .5 Beskrivelse av området

Området er utbygget med tilbud for idrett / friluftsliv

Ringkollstua ble oppført i 1993 som turisthytte og serveringssted på høyden mellom skistadion og

slalåmbakken. Historisk ble <Gamle Ringkollstua> oppført i 1894 der Ringkollkapellet ligger i dag,

men denne stua brant ned til grunnen i 1970. Området har derved gjennom mer enn 100 år vært en

viktig inngangsport til marka og det er tilrettelagt for bruk av området med lysløyper og skistadion.

AA ed *
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Ringkollekapellet
Hoppbakker

Parkering

<Løypestall>

Lysløype

Lekeland

Slalåmbakke

liigur' 2 - ()vclsikl onìràdct

Området er i hovedsak skogkledt/eller holdt åpent for bruk slalåmbakke/lysløyper ol. Slalåmbakken er

gressbevokst åpnet område.

Ned mot Røstjern (sør for adkomstveg) er skogen klassifisert som <Småbregneskog>, og området er

relativt myrlendt. Rørledning for vannforsyning planlegges etablert i samme trase som eksisterende

ledning ut mot adkomstveg til Ringkollen, før ledning legges giennom åpent området over

parkeringsareal og i eksisterende slalåmbakke.

Store Røstjern ligger godt skjult bak skogkledde flater og lier. Rundt tjernet ligger det privateide hytter

som grenser ned mot vannet. Selve Røstjern tilhører Ringerike kommune og var tidligere

drikkevannskilde.

Vannet benyttes i dag til fritidsaktiviteter som hytteliv, bading og fisking. Turgåere benytter veiene

som går inn til vannet og stien som følger over dammen på sørsiden av vannet.

AA 8d m
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lìigur 3 - llostje rn nrcd slr¡liimbaklie i bakgrunnen

Utsnitt av o-kart for området viser at rørledning går i åpent område opp slalåmbakken mens

rØrstrekket ned mot Røstjern går i myrlendt område.

I,'igur 4 - O-karl lìingkollen (kildt: Ilingerike O-lng)

AA gdm
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1 .6 Eksisterendeinngrep

Store Røstjern er en del av vannforekomst <Steinsfiorden bekkefelt nord vest>

Slore Røstjern og Lille Røstjern er to tjern som ligger sørvçst for Ringkollstua. Store Røstjern ligger

på 506 moh., mens Lille Røstjern ligger drøyt 10 meter lavere. Begge vannene ble demmet opp med

lange tørrmurte gråsteinsdemninger i 1908 som vannreservoar for Jaklefoss elektrisitetsverk.

Fra 1919 ble Store Røstjern drikkevannskilde for Haugsbygda. I 1953 ble demningen der forsterket

med betong, og ny vannledning ble lagt forbi Lille Røstjern. Vannet ble frigitt for bading i 1991 etter

at ny drikkevannskilde er etablert for Ringerike kommune. (Grunnvannskilde på Kihlemoen).

Store Røstjern er ikke lenger drikkevannskilde og det foregår ingen kraftproduksjon i vassdraget.

figur'5 - Demning i Rosstjcn -(kiltle Skil'ore ningen,no)

I følge Ringerike kommune er det pt kun Nordby gård som har vannrett fra Røstjern.

Skjønn av 30. november 1951 har følgende ordlyd:

<Vannverket skal til enhver tid slippe så megetfra magasinene ut i Jakleþssbekken at

vassþringen i bekken ved Nordby gård blir minst 6 liter/sek.

Det er dog ikke forpliktet til å slippe mer enn i alt 60000 m3 i året>

Dam og bjelkestengselet er bygd for en reguleringshøyde pã ca 60 cm, men det er ingen aktiv

regulering av vannstanden i Store Røstjern i dag. Det er satt inn et bjelkestengsel med høyde pä ca20

cm. Maksimal vannstand er gitt av overløp over bjelkestengselet, mens minstevannstand er gitt av

tcrskcl under bjelkestengselet. Variasjon i vannstand er dermed i dag innenfor ca25 cm.

AA ed -*
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Figur 6 - Bjelkestengsel nedstrøns dam i Store Rostjern. l\'linstev¡nnsland oppretthoklcs nled liten åpning ncde i trjrlkestengsel.

Eksis ter ende tillat els er :

Ringerike kommune gav 29.8.2000 tillatelse til at Ringkollen Alpin DA tok ut nødvendig vann fra

Røstjern til sitt snøkanonanlegg i alpinbakkena.

Kommunen har 22.9.2014 videreført avtalen til Ringkollen Alpinanlegg A55

Ringkollen Alpinanlegg AS henter vann via pumpeledning vest i vannet med pumpehus på

eiendommen gnr. 132,bnr. 17.

1.7 Sammenligning med nærliggende vassdrag

Vi er ikke kjent med at det er utbygget eller gjort inngrep i nærliggende vassdrag.

AA gd*



Navn oå tiltakct. hovcddata
TILSIG Alternativ 1 Kommentar

Nedbørfelt km2 1,6 km2 Kilde: Nevina

Arlio tilsio til inntaket mill.m3 0,68

Forutsetter 700 mm
årlig nedbør og20 o/o

fordamonino

Spesifikk avrenninq l/s/km2 6,6 Kilde: Nevina

Middelvannførinq normalår l/s 21 Kilde: Nevina

M iddelvan nf ørins tørràr m3/s el. l/s lkke relevant

Alminneliq lawannførinq l/s 1.9 Kilde: Nevina

S-persentil vinter (1 /1 0-30/4) l/s 2,48 Kilde: Nevina

VASSDRAGSANLEGGET
lnntak moh 504,1 Store Røstiern

Lenode oå berørt elvestrekninq km 4.5
Fra Røstjern til
Steinsfiorden

Lenqde på vannledning m 850 Røstiern - Skistadion

Antall rør vannledninqen består av 1

Vannledninq. diameter mm Ø200

Total maksimal kaoasitet oà rør l/s 30 l/s

Kapasitet på pumpe
og
snøproduksionsanleqq

Maksimalt vannuttak m3 18 000 m3 1)

Planlaot minstevannførino. vinter l/s 1.9 l/s

Måler er å
opprettholde
minstevannførinq

MAGASIN

Areal Store Røstiern m2 98418

Høvde bielkestenosel m 0.6
Planlagt benyttet ca
20 cm høvde

Maqasinvolum m3 59051

HRV moh 504.7

LRV moh 504.1

10

2 Beskrivelse av tiltaket

2.1 Hoveddata

l) Anlegget planlegges med uttak av vann for produksjon av kunstsnø. Det er gjort følgende

beregning av vannbehov.

Anlegget planlegges etablert for snølegging av 2,5 km skiløype.

Vi beregner et behov for 5 m løypebredde med 0,4 m snØ.

Areal for snø legging: 2500 m * 5 m : 12500 m2

<Snødybde> = 0,4 m

Avdrift 107ó

Snø behov: 12500 m2 * 0,4 m = 5000 m3 + l0%o: 5500 m3 snø.

Forholdet mellom v annl snø : 1,0 I 1,3 -2,0

Vannbehov = 4500 m3 pr snølegging - maksimalt fire snølegginger per sesong gir et uttak på

18 000 m3

eã-*
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2.2 Teknisk plan for det søkte alternativ

Det planlegges anlegg for produksjon av kunstsnø i 2 - 2,5 km av lysløypenettet rundt skistadion på

Ringkollen. Anlegget planlegges for at løypetraseen kan snølegges ved kontinuerlig snøproduksjon i
løpet av fire døgn. Det er anslått at det i normalvinter vil være behov for I - 4 <snølegginger> tidlig i
sesongen.

Røstjern er vurdert som det beste alternativet for vannforsyning til kunstsnøproduksjon på Ringkollen
når det gjelder tilgjengelig volum, vannkvalitet og temperatur. Vann fra Røstjern benyttes i dag til
snøproduksjon i slalåmbakken og dermed bevist som egnet til kunstsnøproduksjon.

Skistadion ligger 100 meter høyere enn Røstjern. Dette medfører at det må etableres pumpe og

rørledning for å <løfte> vannet opp til skiarenaen.

For å levere vann til snøproduksjon planlegges etablert en stk. pumpe i Røstjern med maks kapasitet

30 l/s. Pumpe stilles opp i nytt pumpehus som etableres nede ved vannet.

Pumpehuset kan se ut som vist på skissen nedenfor. Det er ønskelig med tørroppstilte pumper for
bedre å ivareta HMS og enklere vedlikehold ved senere drift av anlegget. Installering av

frekvensomformer vil kunne reduserer slitasje, redusert effektbehov og gi lavere belastning på

strømnettet og mindre støy ved start og stopp.

Tørroppstilte pumper må ha sugeslange til vannet. Dette setter begrensninger på plasseringen av

pumpene i forhold til vannivået. Dette medfører at vi må plassere pumpehuset ved vannet, eller maks

4-5m over nivået til Røstjern.

I pumpehus skal det i tillegg til røropplegg også være plass til El-skap og PLS for styring av

pumpene.

Figur 7 - Eksempel på pumpehus

Fra pumpehuset etableres en inntaksledning til Røsstjern (sugeledning) som vil bestå av 200 mm rør
plassert ca I m under vannspeilet. På enden etableres et inntaksarrangement med sil og forankring av

AA gdH
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ledningen. Inntakssil skal hindre at større elementer (fisk, mm) skal komme inn i røret. Inntakssiler

lages ofte av PE-rør som bores med et antall hull hvor hullarealet skal tilsvare 3,5 x rørets lysåpning.

Figur I - El<sempel på endearrnngement

Rørledning for vannforsyning planlegges etablert i samme trase som eksisterende ledning ut ntot

adkomstveg til Ringkollen, før ledning legges giennom åpent områtlet over parkerittgsat'eal og i
eksisterendo slalåmbakke. Rørstrekk vest for adkomstveg til Ringkollen går parallelt med eksisterende

rørtrase i myrlendt område. Slalåmbakken er gressbevokst åpnet område. Utsnitt av o-kart for området

viser at rørlerlning går i åpent omriårle. (se tegn. H0l - Snøproduksjonsanleggí, Ht I - TerrengprofilT og

H20 - Standardtegning, grøfteprofils for teknisk detaljer av dette anlegget).

røR

IITUSTRf; RT M'D PUMPFSTASJON

l'igur 9 - Illustrasjon med før og etter etalrleling rv nytt punr¡rehus

Selve kunstsnøanlegget med pumper, fordelingsnett og snøkanonen plasseres ved skistadion og ute i

løypenettet. Kunstsnøanlegg krever høyt vanntrykk, trykkluft og strøm. Nytt pumpe- og

kompressorhus (ca24 m2¡ til snøkanonanlegget etableres så nært forbrukspunktene som mulig. Bygget

AA gdH
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plasseres ved parkeringsareal/snuplass for Ringkollstua vest for p-areal mellom <lekeland> og

<Skistadion (se vedlegge) og oppføres i tilsvarende stil som eksisterende gapahuker i området -

villmarkspanel med torvtak.

Høyspent strømforsyning til anlegget hentes fra transformatorkiosk ved Ringkollstua. Trase for 22kY
høyspentkabel er avklart med Ringerikskraft og er vist på tegning av planlagt anlegg. Det etableres ny

trafokiosk nært ved pumpehuset.

Spredenett for strøm/vann/trykkluft etableres ut fra sentrale punkt i lysløypa.

Alle vannledninger graves ned og det vil bli etablert uttakspunkt for vann/trykkluft/strøm i
løypetraseen. Et slikt uttakspunkt vil normalt bli satt opp i en sementkum som plasseres i kanten av

løypetraseen.

Snøproduksjon vil skje med lanser og snøkanoner som kan flyttes rundt til forskjellige uttakspunkt.

Ved opparbeidelse av kunstsnøanlegget vil det også kunne være behov for noe mindre arbeid med

drenering av stadionområdet for å sikre at området har bæreevne for løypemaskin tidlig i sesongen.

Innenfor området som er avmerket som <Stadionområde>> på vedlagte kar1.

2.3 Hydrologi og tilsig (grunnlaget for dimensjonering av vassdragsanlegget)

Nedbørsfeltet for Røstjern strekker seg opp mot Ringkollstua. Hoveddelen av skistadion ligger utenfor

nedbørsfeltet, men <lekeland> og slalåmbakken ligger innenfor nedbørsfeltet. Nedbørsfeltet består i

hovedsak av skogkledde åser og sletter, samt noe myrlendt terreng.

Hoveddata for nedbørsfeltet er hentet fra NEVINA databasen. Rapport fra NEVINA er vedlagtr0.

',ì !'¿. ':,

tl

-'i_

:

: '.-.- :,'l

Figur l0 - NVll ncdborsfclt - frn NIIVIA
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Beregning av tilsig/avrenning fra Røstjern, for den perioden av året det er aktuelt å produsere

kunstsnø, er basert på målinger fra nærmeste målestasjon som ligger ved Sinnerdammen, ca 10 km

nordøst for Røstjern. Målestasjonen har vært i drift siden 2005. Det er hentet ut døgnverdier for

vintersesongen i perioclen l.oktober til 3l.mars for årene mellom 2005 og 2tll7, ,4rene 2.014 ng2.015

mangler. De ni målerseriene fra Sinnerdammen vurderes å gi et representativt bilde av spesifikt tilsig
til Røstjern. Tilsig/avrenning fra Røstjern er korrigert med en faktor ut fra nedbørsareal for

Sinnerdamm en pà 7,63 km2 og for Røstjern pä 7,6 km2.

Beregnet avløp llsîra RØstjern i perioden 1.okt - 3]-.mars

300

250

200

150

100

50

g

-2005;2ûtr6 -2m6-20O7 -20O7-2üO8 

æ 20n8!2t89 

-20O9t2û10
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e2ü1?-2813 

- 

2O1G2O17

Figur I I - Beregnet rvrenning fra Rrstjern i Ringerike kommune i ¡rerioden I.oktoher til 3l,mnrs tbr årene 2005 til 2017. Datâ €r
bnsert på målcslasjoncn Sinnerdanlmen og korrigert for ncdbørsaretl. lDatahilde sildre.nve.nol

2.4 Reguleringsmagasin

Dct'planleggcs ikkc ctablcrt noc nytt rcgulcringsmagasin, men benytte Røstjern som eies av Ringerike

kommune. Regulering av vannstanden i Røstjern planlegges videreført slik som tidligere med overløp

over et 20 cm høyt bjelkestengsel og med en liten glippe under bjelkestengselet for å opprettholde en

form for minstevannføring/lavvannføring.

Kontroll med vannstand vil skje ved visuell inspeksjon av utløpet ved bjelkestengselet for å sikre at

minstevannstand og derigjennom en minstevannføring er opprettholdt.

ó é ó ¿ ¿ å å å å å i ñ ;J "i rü Å * å Á å * ô¡ ñ ñ .$ rl. "å ôå rÄ ô\ ó¡ : ã È ã ;i d ¡ ;i ¡ ; d ä ;¡ "¡ * ¿ å ¡1. ó ó + ð,ö fl¡ ob $ ñ oü + úå Fl. rô o\ tA å to r{ ó + å !å r{¡ ó + é -' -i ;¡ ¿\¡ Ã¡ - É. r{ r{ r{ d Fr r{ Gl
?{ r.l l{ tn d Fl Õl lll d r{ C.¿ lt}
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Vannstandsendríng i cm i Store RØstjern som følge av uttak til
sn6produksjon i skilÉype og alpinbakke
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snøproduksjon 1 9.des @$tart snøproduksjon 29.des

-Start

snøproduksjon Ljan

-Start

snøproduksjon l8.jan

-Stärt

snøproduksjon z8jân

-Stãrt

snøproduksjon 4.febr

-Startsnøproduksjontr4.febr -Stãrtsnøproduksjoa24.febr!'igur l2 -'I'eoretisk vannstandsendl¡ng Store lløstjeln vcd ¡rrodul<sjon av kunstsno i 4 periotler n¡cd uliht oppstlrtstidspunltt

Frem til l8.desember (nær jul) er tilsiget i m3 pr døgn like stort som forbruket til snøproduksjon.

Hensikten med snøproduksjonsanlegget er å sikre snø fra november-desember i perioder med lite snø

Vi ønsker imidlertid mulighet for snøproduksjon også i januar - mars dersom dette skulle være

nødvendig.

Ved snølegging fra jul og utover vil vannstand synke med omkring rundt 5 cm i snitt pr snølegging.

Figuren over viser forventet vannstandsendring i Store Røstjern når tilsig er ivaretatt.
Med fire snølegginger vil vannstand da kunne synke med inntil 18-20 cm, dette stemmer godt med hva

vi har regnet som reguleringshøyde pãca20 cm med ett bjelkestengsel.

Vi søker derved om tillatelse til å benytte inntil 20 cm av dagens reguleringshøyde i Store Røstjern for
å magasinere for produksjon av kunstsnø. Kurven i Figtu' I2 viser utvikling i vannstand ved ulike
startpunkt for snøproduksjon og uttak av inntil 20 000 m3 til snøproduksjon i skiløypa og 8600 m3 til
alpinbakken.

2.5 Vannledning

Det planlegges etablert I stk. vannledningØ200 PE med lengde ca. 800 m fra Røstjern til en ny
høytrykks pumpestasjon ved parkeringsplassen til Ringkollstua. Grøftetrase vil etableres parallelt med

eksiterende grøft for vannuttak til alpinbakke. Grøftetrase etableres nedgravd som (grunne grøften, se

vedlagte prinsipptegning av grøfter8

I tillegg kommer ca 1,5 km med 75 mm vannledninger til spredenettet i løypetraseen.
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2.6 Veibygging

Det planlegges ikke etablert nye veger eller anleggsveger i fm tiltaket

2.7 Fordeler og ulemper ved tiltaket

Fordeler

Anlegget vil etter vår vurdering gi stor nytte for allmennheten. Stadionanlegget er åpent for alle og vil
i stor grad kunne bidratil økt bruk av områdettidlig i sesongen. Skiforeningen har ansvaret for drift av

stadionanlegget på Ringkollen og vil ved bidrag fra kunstsnø kunne tilby gode skiforhold i en lengre

periode av året.

Ringkollen er flittig brukt som inngangsport til rnarka av innbyggere på Ringerike (og

omkringliggende området) og vil ved denne etableringen kunne tilby skiforhold i utvidet periode.

Skiforeningen hal'søkt Ringelike komrnune om dispensasjon fra markaloven og kommuncn har

anbefalt søknaden ved oversending til Fylkesmannen for uttalelse. I tillegg har prosjektet fatt

<idrettstunksjonell torhåndsgodkjenning) av Kulturdepartementet (brev med rcf. 1712788, datert

26.10.2017).

Prosjcktct har i tillcgg mottatt kr 4.5 millioncr i støttc fro Sparcbonkstiftclscn Ringerilce til
delfinansiering av prosjektet. Stiftelsen gir gaver til allmennyttige formål i regionen og gaven er den

nest største gaven gitt fra stiftelsen noen gang. Vi mener dette gir et tyclelig signal om allmennytten

prosj ektet representerer for Ringeriksregionen.

Ulemper

Vi kan ikke se at tiltaket vil gi ulemper. Vannuttaket er beskjedent og vil kun foregå i et svært

begrenset tidsrom.

2.8 Arealbruk og eiendomsforhold

Arealbruk
Vedlagte tegninger viser arealbruk for anleggetó

Inngrep Midlertidig arealbehov
(m2el. daa)

Permanent arealbehov
(m2 el. daa)

Ev. merknader

Reguleringsmagasin Som i dae Som i dae Røstiern

Overføring 50 m2 24 m2 Alle ledninger
graves ned

Nytt pumpehus

oppe ved skistatlion

Inntaksområde 25 m2
-a5m" Pumpehus

Vannledning 850m*3m:2550m2 0 Nedgravde

ledninser

Veier 0 0

Riggområde 3U U 0 Eksisterende p-
plass vil benyttes
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Gnr. / bnr Eiendom Grunneier Avtale
134/9 Røstjern Ringerike kommune Søknad sendt

Kommunen er positiv

til tiltâker.

132117 Fritidsbolis Martin Trvsve Brodal Avtale må inngås.

Grunneier etablerte i

sin tid vannintakt for
slalåmbakke

t32l44s Skog Martin Trygve Brodal

132/6 Skog Ivar Gjerdi, Trond Juul

Gjerdi og Inger Helene

Soltvedt

Avtale må inngås.

Mindre inngrep i fm
kryssing av ves

1341125 Friluftsområde /
Oslomarka

Statlig sikret

friluftsområde

Miljødirektoratet Søknad sendt

t34lt35 Ringkollstua Miljødirektoratet
Festeavtale med

Rinekollstua AS

Blir i utgangspunktet

ikke berørt

t7

Eiendomsforhold:

Hoveddel av anlegget ligger på eiendommen gnr. l34,bnr. 125, søknad sendt Buskerud

Fylkeskommune til behandling.

Vi er i kontakt med øvrige berørte grunneiere og legger til grunn at vi kommer frem til frivillige
avtaler med alle berørte.

2.9 Forholdet til offentlige planer og nasjonale føringer

Kommuneplan:

Området ligger i LNF-område (Marka) i Ringerike kommune.

Ringerike kommune fikk i feb 2012 tillatelse fra Miljøverndepartementet (201101799-/ESM, datert

1.2.2012) tillatelse til igangsetting av reguleringsarbeid på Ringkollen med hensikt å legge til rette for
utvidelse av stadionområdet og tilrettelegging for etablering av overnattingstilbud ved Ringkollstua.

Arbeidet med reguleringsplan er ikke videreført av Ringerike kommune, men departementet har i sin

vurdering lagt vekt på:

<Deparîementet viser til at området ligger i markagrensens ytterkant, med og helårsvei og i
umiddelbar tillcnytning til etablert bebyggelse og anlegg, men blant annet Ringkollstua, et

omfattende nett av skiløyper/lysløyper, stadionanlegg, slalombakke, hoppbakker, qkebakker,

brettbakker og et eget skilekeland. Området har dermed i dag et preg av område þr
vinteridrett og friluftslivsanlegg. Idrettsanleggene ligger relativt samlet i området rundt
Ringkollstua>.

Vi mener denne uttalelsen underbygger at området egner seg svært godt til etablering av anlegg for
kunstsnø for å sikre skiglede i årene fremover.

Tiltakshaver har sendt egen søknad om tillatelse etter marka loven, men denne awenter konsesjon for
vannuttakll

Området er ikke pt. regulert i reguleringsplan. Vi mener tiltaket kun er en videreføring av dagens bruk

og derved ikke vil utløse behov for ny reguleringsplan for giennomføring.

AA gd-m
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3 Virkning for miljø, naturressurser og samfunn

3.1 Hydrologi (virkninger av utbyggingen)

Røstjern var tidligere benyttet som drikkevannskilde av Ringerike kommune og demning ble etablert
(se kap 1.4). Det foreligger krav til minstevannføring iht. vannrett til Nordby gård (kap 1.5). Eier av

Norby gård har bekreftet at minstevannføringen er knyttet til vannføring i sommersesongen.
Vannuttak til snøproduksjon vil derfor ikke være berørt av kravet til minstevannføring ved Nordby.

Beskrevet vannbehov er 0 -20 000 m3. Sannsynligvis vil reelt forbruk av vann være 4500 - 18 000 m3

ved en til fire snølegginger. Vannforsyning til snøproduksjonsanlegget på skistadion dimensjoneres for
et maksimalt momentant uttak på 30 l/s.

Ringkollen Alpinanlegg AS har også uttak av valìlì fla Røstjern. Folbruket til snølegging av

alpinbakken er beregnet til 8500 m3 og med et maksimalt uttak på ca. l5 l/s. Det er ingen andre uttak

av vann fra Røstjern.

Beregninger viser at uttak av vann til snøproduksjon kan senke vannstand inntil 20 cm. For å

nragasinele vanu vil vannstanden i Røsdem reguleres med bjelkesteugselet i dauluren. Bilde fla
oppstrøms dammen, Figtu' 13, viser at det er en naturlig variasjon av vannstanden,

Ii'ig¡rr13-Bil¡IeliaoppstrørììsdamilìostjernìRingerikekommuneviseruaturlìgvariasjonivannstanden.Bildetertatt0S.ll.20lT.

Skistadion ligger utenfor neclbørsfeltet til Røstjern slik at snø som smelter i dette området ikke vil
bidra til <påfyll> i Røstjern. Lekeland og alpinbakken ligger innenfor nedslagsfeltet og smeltet
kunstsnø fra de områdene vil renne tilbake til Røstjern.
For at kunstnø skal smelte må det være relativt høy temperatur over tid, evt. mye nedbør i form av
regn. Slike klimatiske forhold vil etter vår vurdering medføre at tilsiget til Røstjern fra nedbørsfeltet
vil sørge for at vannstanden igjen stiger før uttak av vann til ny snøproduksjon.

Minstevannføring tilsvarende lawannføring vil opprettholdes med å slippe litt vann ut under
bjelkestengselet.

3,2 Vanntemperâtur, isforhold og lokalklima

AA gd-H
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Vannstand vil ikke påvirkes ut over naturlige variasjoner. Ved en eventuell kortvarig senking av

vannstand på inntil 5 cm vil isen følge vannspeilet og sprekke opp langs land. Dette er ikke mer enn

naturlige variasjoner. For eksempel ved stort snøfall vil vekten av 40 cm snø presse isen 4 cm ned.

Vanntemperatur i Røstjern er målt i desember 2017:

Høyeste temperatur var 2,9 gr. ( ll12)
Laveste temperatur var 1,4 gr ( l4l12)

Avlesningene (16 stk) viste at temperatur lå på rundt 2 gr. +l- fremtil 1112.

Etter dette sank temp i vannet gradvis ned til laveste temp som ble avlest 14112 og stabiliserte seg der

de siste målingene.

Vannføring ut av Røstjern vil være innenfor de naturlige årlige variasjonene og ikke påvirke

temperaturforhold i bekken nedstrøms Røstjern. Inntaket til vannpumpa vil legges på en dybde som

sikrer at det ikke fryser til dersom isen blir 1 meter tykk. Vi har undersøkt tilsvarende anlegg i

distriktet og der har de erfart at isen er like tykk ved vanninntaket som resten av isflaten.

Vi kan derfor ikke se at tiltaket påvirker temperatur og isforhold i tjernet eller nedstrøms dammen

3.3 Grunnvann

Uttaket er av begrenset omfang. Grunnvannet vil ikke bli berørt av tiltaket.

3.4 Ras, flom og erosjon

Vassdraget ligger ikke i skredutsatt område.

Uttaket begrenser seg til et mindre uttak i vinterhalvåret og vil derved ikke påvirke flomforhold i

vassdraget.

3.5 Naturmangfold

Det er registrert funn av edelkreps i Røsstjern.

Rødlisteart Rødlistekategori Funnsted Påvirkningsfaktorer*

Edelkres Sterkt truet EN Store Røstjern Fremmede arter

Forurensning

Påvirkning av habitat

* se www.aftsportalen.artsdatabanken.no

AA ed"*



Faktor: Effekt av tiltaket:

Fremmede arter Ingen påvirkning - tiltaket vil ikke tilføre
fremmede arter.

Forurensning Ingen påvirkning - tiltaket vil ikke medføre

tilførsel til tjernet.

Påvirkning av habitat En beskjeden vannmengde hentes ut av vannet.

Vil i svært liten grad påvirke vannet som helhet

- forventet ingen påvirkning.

20

Vurde r ing qv nåvir knings_fah or er :

Tiltaket vil for øvrig ikke påvirke naturmangfold i området. Kunstsnø vil produseres i området som

allerede er utbygget og planert/bearbeidet som grunnlag for skiløyper.

3.6 Landskap

Tiltakct vil ikkc påvirkc landskapct ut ovcr ctablcring av minclrc pumpchus.

3,7 Jord- og skogressurser

Vil ikke berøres av tiltaket. Tiltaket vil ikke påvirke planteveksten i og rundt tjernet eller nedstrøm

Røstjcrn.

3.8 Ferskvannsressurser

Vil ikke påvirkes av tiltaket. Eventuelle gyteplasser vil ikke bli berørt i og med at vannstanden og

avløpet ikke endres ut over dagens variasjoner. Sil på inntaket vil hindre at fìsk og kreps suges inn i

pumpa.

3.9 Brukerinteresser

Røstjern ligger innenfor <Marko>. ljernet er omkranset av hytter og benyttes i tillegg sommerstid til
bading.

Bruken av tjernet anses å ikke bli påvirket av tiltaket.

3.10 Samfunnsmessigevirkninger

Tiltaket vil gi betydelig gevinst for friluftsinteresser da uttaket av vann vil benyttes til å sikre snø for

skilek og trening på Ringkollen skiarena (se pkt. 1.2 for nærmere beskrivelse).

3.11 Dam

Tiltaket berører ikke eksisterende dam og det gjøres ingen endring av eksisterende dam.

AA 8d.*
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3,12 Samlet vurdering

Tiltaket er beskjedent og det vurderes at det vil gi svært liten innvirkning på Røstjern, men vil gi en

betydelig gevinst for ski entusiaster i regionen.

Tema Konsekvens Søker/konsulent sin

vurderins
Hydrolosi Påvirkes i svært liten srad søker

Vanntemo.. is os lokalklima P åvirkes ikke/svært liten søker

Grunnvann Påvírkes ìkke Søker

Ras. flom os erosion Påvirkes ikke søker

Naturmangfold Påvirkes ikke Søker

Landskap Påvirkes i svært liten grad Søker

Jord- oe skogressurser Påvirkes ikke Søker

Ferskvannsressurser Påvirkes ikke Søker

Brukerinteresser Påvirkes ikke Søker

Jord og skogressurser Påvirkes ikke søker

Samfunnsmessise virknineer Stor oositiv søker

Oppsummering Svært liten negativ

påvirkníng, men stor

s a m funns nv t t i p pev i ns t

Søker

4 Avbøtende tiltak

Det vil gjøres egen avtale med alle direkte berørte grunneiere i anleggsfase. Da inngrepet i vannet kun

innebærer etablering av pumpeinntak forventes ingen negative konsekvenser for andre enn

eiendommen der inntaket etableres.

Avrenning ut fra Røstjern vil bli visuelt kontrollert under perioder med snøproduksjon.

AA gd-*



5 Vurderte alternativer til Røstjern som vannkilde

Alt 1:

I forbindelse med planleggingen er det vurdert om Kolltjern (vatnløpenummer 196656) som ligger

vest tbr stadionområdet kunne benyttes som vannkilde. Vannet i Kolltjern er vurdert å ha riktig
kvalitet og temperatur. Det er ønskelig med litt humus og kaldt vann.

lernet har kun ca ll5 av areal vannflate i forhold til Røstjem og har i tillegg et betydelig mindre

nedbørsfelt (calll2). Vi ser derved at snøproduksjon vil kunne føre til merkbart lavere vannstand i

Kolltjem, noe vi har vurdeft som lite ønskelig.

Alt 2:

Borehull ved stadion er også vurdert men forkastet på grunn kapasitet, temperatur og kvalitet på

vannet. Kapasiteten på borehull er gierne mindre enn2lls, vannet er for rent til snøproduksjon og

temperaturen er for høy. Dog kan man med investeringer oppnå riktig vannkvalitet og temperatur.

6 Vedlegg til søknaclen

I Brev fra Ringerike kommune til Fylkesmannen i Buskerud - Forespørsel om uttalelse til søknad om etablering av
kunstenøanlegg og om tillatelee til bruk av eiendommen gnr. 134, bnr. 125, datørl??.8.20174
2 Fylkesnranrren i Buskerud - foreløpig svar, datert 14.9.2017
3 Kartvedlegg Store Røstjern 1:50 000 og o-kart 1:10 000
a Brev fra Ringerike kommune <Søknad om vann fra Røstjern til Alpinanlegg> datert 29.8.00
5 Brev fra Ringerike kommune (Vann fra Røstjern til benyttelse av Snøkanon til Ringkollen Alpint>, datert 22.9.201
6 Tegning H01 Cowi (Snø produksjonsanlegg)
7 Hl 1 - Snø produksjonsanlegg, Lengdeprofil
I H20 - Standardtegning Grøfteprofil
e lllustrasjon pumpe hus og lager garasje
10 Hydrologisk rapport. Utskrft fra Nevina.
r1 Kopi av søknad om tillatelse etter markaloven mm. inkl. kommunens oversending og svar
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Vedleqq 1

RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604

3OO7 DRAMMEN

Saksnr.

t7/23s6-2
Løpenr.

24803/17
Arkivkode
GNR 134112s

Deres ref. Dato
22.08.2017

Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen -Forespørsel om uttalelse til søknad om etablering av
kunstsnøanlegg og om tillatelse til bruk av eiendommen gnr/bnr l34ll25

Det vises til søknad om dispensasjon for etablering av kunstsnøanlegg, mottatt 31.05.2017 .

Aktuell dokumentasjon følger vedlagt. Beliggenhet er illustrert med kartutsnitt i søknaden,
Ringerike kommune legger også ved turkart og markakart hvor området er markert. Det vises
også tiltidligere sak om godkjenning av kunstsnøanlegg ialpinbakke, godkjent i sak 00/02300.
Videre til sak 0ll1730 om utvidelse av alpinanlegg og til sak 09/18159 om tilbygg til heishus.

Ringerike kommune ber iforbindelse med oversendelse av saken tilFylkesmannen i Buskerud
for vurdering av tiltaket etter markaloven, om at Fylkesmannen som eierrepresentant for
Miljødirektoratet også vurderer tillatelse tilbruk av eiendommmen gnr/bnr 1341125. Det er

videre søkt Ringerike kommune om tillatelse til bruk av Røsstjern som vannkilde for
snøproduksjonsanlegg, tillatelse til bruk må behandles av eiendomsavdelingen v/teknisk
forvaltning og er foreløpig ikke avgjort. Ettersom Røsstjern er tilholdssted for edelkreps bes

Fylkesmannen også vurdere bruk av Røsstjern etter forskrift om fysiske tiltak ivassdrag, FOR-
2004-l l-15-1468 med hjemmel i Lakse- og innlandsfiskeloven g 7.

Det er søkt dispensasjon fra byggeforbudet imarkaloven $ 5 som oppstiller et generelt forbud
mot bygge- og anleggstiltak i marka. Det vises også til markaloven $ 9 om tilrettelegging for
ferdsel, stier og løyper. Før markaloven trådte ikraft 01.09.2009, var bygge- og anleggstiltak i
området regulert gjennom kommuneplanens bestemmelser i $ 2.2, vedtatt 30.08.2007.
Markaloven går foran kommuneplanens bestemmelser. I retningslinjer tilkommuneplanens $

2.2 fremgär det at "mindre tiltak som er ledd i videreuLvikling avfriluftsanleggene" i omrädet
rundt Ringkollen kan tillates, større tiltak krever planprosess.

Som grunnlag for dispensasjonssøknaden redegjøres det blant annet for at kunstsnøanlegg er en

videreutvikling av området. Kunstsnøanlegg ieksiterende løypenett sikrer snØ og dermed

allmennhetens mulighet for bruk av skianlegget. Området er opparbeidet med lysløype,

skistadion mm og benyttes til både organiseft og uorganisert aktivitet.

Vår vurdering:

Ringkollen er et sentralt område for utfart og aktivitet i marka hvor det er tilrettelagt for
aktivitet særlig vintertid med aþinanlegg, skistadion og lysløype. Området hvor det planlegges

kunstsnøanlegg benyttes også sommertid, hvor det blant annet er mulighet for tur i
lysløypetrase. Kunstsnøanlegget planlegges i forbindelse med eksisterende skistadion og
lysløypenett på Ringkollen.

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf 32117400/ Fax:32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no

www.ringerike.kommune.no
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Deler av området som er trasé for planlagt snøproduksjonsanlegg er regulert gjennom

reguleringsplan23l - Ønstadlia, Ringkollen, vedtatt 31.08.1995. Etter markaloven $ 8 skal

kommunene senest fire år etter at markaloven trådte ikraft sørge for at reguleringsplaner

innenfor markagrensen er itråd med markalovens formåI. Ringerike kommune kan ikke se at

reguleringsplan for Ønstadlia er gjennomgått innen fristen. Pliten tilå oppdatere
reguleringsplaner er ikke sanksjonert og konsekvensen av manglende gjennomgang vurderes å

være at reguleringshestemmelsen står tilhake for markaloven $ 4. Hoveddelen av

snøproduksjonsanlegget, pumpestasjon ved Røsstjern og uttakssteder på skistadion og i
langrennsløypenett, er utenfor regulert område. I dispensasjonssøknad nevnes at Ringerike

kommune i 2012 fikk Miljøverndepartementets tillatelse til oppstart av ny reguleringsplan for
Ringkollen, vikan ikke se at det er gått videre med reguleringsplan i området. Ringerike

kommune har vurdert om tiltaket er av en slik at det kreves reguleringsplan etter plan- og

bygningsloven $ 12-1, tredje ledd.

Trasé tilpumpeledning og uttakssteder legges i hovedsak innenfor områder som i dag benyttes

til ulikc skianlcgg som aþinbakkc. cksistcrcndc løypcnctt og stadionområdc. Dct cr lcun et

mindre område av trasé for pumpeledning, ca.200 m fra Røstjern til Ringkollveien, i

skogsområde, som er utenfor eksisterende skianlegg. Nytt bygg til tørking/lagring plasseres i
tilknytning til eksisterende løypestallved parkeringsplass mot Ringkollveien. Ringkollen
alpinanlegg har et etablert kunstsnøanlegg på stedet som også har pumpeledning tilskistadion,
det el i søknaden redegjort fol at del av anlegg mot skistadion ikke i bruk. Satnlet sett vurderes

området å være utbygd til skiaktivitet i en slik grad at virkningene av nytt kunstsnøanlegget vil
være av mindre art og at det dermed ikke er grunnlag for å kreve regulering for
kunstsnøanlegget.

Tiltaket berører også 100-metersbelte i vann- og vassdrag hvor det planlegges pumpehus i

tilknytning til vanninntak. Pumpehuset er illustrert i vedlegg 4 og vurderes å ha liten virkning
når det gielder allrnennhetens tilgang tilvannet.

Det er i søknaden redegjort for at opparbeidelse av kunstsnøanlegg vilkunne gi behov for noe

drenering av stadion. Søker, ved Ellen Grønlund, har på spørsmål fra Ringerike kommune,

muntlig oppgitt at skistadion tidligere er drenert og at eventuell drenering vilvære vedlikehold

av tidligere drenering.

Artskart viser at det, itillegg til de registreringer av mørkfrbret vokssopp i stadionområdet og

edelkreps i Røsstjern som er nevnt i dispensasjonssøknad med redegjørelse, er registrert flere

rødlistede arter iområdet. Det er blant annet i2006 registrert nordpadde i nederste del av

skistadion mot Ringkollstua. Videre er det på stadionområde og i lysløypetrase ved stadion
gjort flere registreringer av ulike sopparter som er angitt som livskraftige arter. Det er også

registrert flere typer fisk i Røsstjern med status som livskraftige arter, blant annet sik, abbor og

karuss og den omstridte arten ørekyt. Røsstjern er også tilholdssted for den sterkt truede arten

Edelkreps. Eventuellvedlikeholdsdrenering av stadion antas å kunne ha negativ virkning på

padder og annet dyre- og planteliv som har sine levested i myr- og våtmarksområder. Eventuell

drenering og virkninger av dette, er ikke videre beskrevet i søknad om dispensasjon. Ringerike

kommune vurderer at det ved en eventuell byggesøknad, vilvære behov for prosjektering av

drenering og at virkningene av.drenering med hensyn til dyre- og planteliv må utredes.

På grunn av det generelle bygg"- og anleggsforbudet i markaloven $ 5, kan etablering av

kunstsnøanlegg i områclet bare skje dersom clet gis clispensasjon etter $ 15.

Vurderingskriteriene for dispensasjonssøknad fremgår av markaloven $ 15, første ledd, hvor
dispensasjon bare kan gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig
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tilsidesatt og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering klart overgår ulempene

for friluft slivet, naturmiljøet eller allmenne interesser.

Ringerike kommune vurderer at omsøkt dispensasjon er klart i tråd med lovens formålmed å

fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Områdets betydning for
allmennheten vurderes å være godt belyst i innsendt søknad. Ringerike kommune vurderer det
som positivt at tiltaket legger tilrette for å kunne opprettholde vinteraktivitet i området. Vi ser

også at tiltaket kan bedre allmennhetens tilgjengeligheten tilområdet sommertid.

Samlet sett vurderes det at omsøkt dispensasjon for tiltak er itråd med, og legger tilrette for
friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være større

enn ulempene. Ringerike kommune er derfor positiv tiltiltaket og anbefaler Fylkesmannen å gi

en uttalelse som ikke går imot søknaden.

Med hilsen

Arne Hellum
Avdelingsleder byggesak

Saksbehandler: Ane Marie R. Weber
E-post : ane.marie.weber@ringerike.kommune.no
Tlf: 40 80 42 4l

Dette dokumentet er elektronisk godþent og sendes uten underslcrift

Kopi:
Skiforeningens lokalutvalg Ringerike, Hole og Jevnaker, Inngjerdinga 15, 3514 HØNEFOSS
Ellen Grønlund

Vedlegg:

Meldingstekst.html
Søknad om dispensasjon markaloven.pdf
Vedlegg I - Snøproduksjonsanlegg.pdf
Vedlegg 2 - Lengdeprofil.pdf
Vedlegg 3 - Standard grøfteprofil.pdf
Vedlegg 4 - Illustrasjon pumpehus Røsstjern.pdf
Vedlegg 5 - Bideillustrasjonl 7 0528.pdf

Turkarl og markakart



Fylkesmannen

iBuskerud

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
fax: 32 26 66 56
E-post: fmbuPost@fylkesmannen. no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

lnternett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111

Vår dato:
Vår referanse:

Arkivnr.:
Deres referanse:

Saksnr:

Saksbehandler:

Vedleqq 2

14.09.2017
2017t5273
421.3
22.08.2017
17t2356-2
Rune Groven

lnnvalgstelefon: 3226

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Foreløpig svar: Ringerike kommune - gnr l34ll25 - dispensasjon fra
markaloven - kunstsnøanlegg- Ringkollen

Vi viser til brev fra Ringerike kommune 22. august 2017. Ringerike kommune ber

Fylkesmannen i Buskerud om uttalelse til søknad om etablering av

kunstsnøanlegg og om tillatelse til bruk av eiendommen gnr/bnr 1341125.

Jf. også telefonsamtale med Ane Marie R. Weber 8. september

Kunstsnøanlegget forutsetter bruk av vann fra Røsstjern. Dette er et tiltak som krever
konsesjonsbehandling jf. Lov om vassdrag og grunnvann, $ 8. Ringerike kommune ble
orientert om dette itelefonsamtale 8. september og vil ta denne informasjonen videre til søker.

Ringerike kommune og Fylkesmannen i Buskerud var enige om at Fylkesmannens behandling
av saken i forhold til Markaloven, samt uttalelse som representant for grunneier
(Miljødirektoratet) foretas etter at konsesjonsbehandlingen hos vassdragsmyndigheten er

ferdigstilt.

Med hilsen

Rune Groven
fylkesskogmester

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underslcrift
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RINGERIKE KOMMLINE
Teknisk tjeneste

Ringkollen Alpin DA v/ Martin Brodahl
ØvreBerg

35I4 HØNEFOSS

Saksnr.

00/03243-002
Løpenr.

022321/00
Arkivkode
Mil

Deres ref. Dato
29.08.00

SØKNAD OM VANN FRA RØSTJERN TIL ALPINANLEGG

Vi viser til Deres søknad ved brev av 22. august 2000 om tillatelse til å ta vann fra Røstjern til
snøkanonen i alpinbakken.

Røstjern er som nevnt i søkerens brev nedlagt som vannkilde for et av kommunens vannverk.

Teknisk tjeneste kan i dag ikke se noen grunn til at ikke vann fra Røstjern kan benyttes til å

betjene en snøkanon til Rinkollen Alpin DA.

Etter skjønn av 30. november l95l er det i dag kun Nordby gård som har vannrett fra Røstjern.

Skjønnet vedtok flg. ordlyd:
<< Vannverket skal til enhver tid slippe så meget fra magasinene ut i Jaklefossbekken at

vassføringen i bekken ved Nordby gård blir minst 6 liter/sek.
Det er dog ikke forpliktet til å slippe mer enn i alt 60000 m3 i året.>

Under forutsetning av ovennevnte vannrett opprettholdes gis det tillatelse til at Rinkollen
Alpin DA tar ut tilstrekkelig vannmengde til å betjene snøkanoner til alpinbakkene.

Tillatelsen gjelder inntil videre. Hvis kommunen senere av en eller annen grunn må si opp
denne tillatelsen, skal det skje skriftlig med minst I års' varsel.

Med hilsen

'ljenesteleder

Saksbehandler: Knut A. Nilsen
telefon: 32ll7612

POSTADRESSE
Serviceboks 4

3504 Hønefoss

KONTORADRESSE
Asbjørnsensgt. l4
3504 Hønefoss

TELEFAX
32 t2 03 60

TELEFON
32 tl 74 00
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RINGERIKE KOMMUNE
Kommunalteknisk tj ene ste

Ringkollen Alpinanlegg AS
V Martin Brodahl Ringkollveien 144

35 l4 Høneefoss

Saksnr.

00/3243-3
Løpenr.

22595114

Arkivkode
Mll

Deres ref. Dato
22.09.2014

VANN FRA RØSTJERN TIL BENYTTELSE AV SNØKANON TIL RINGKOLLEN
ALPINT

Vi viser til Deres søknad ved brev av 22. august 2000 om tillatelse til å ta vann fra Røstjern til
snøkanonen i alpinbakken.

Røstjern er som nevnt i søkerens brev nedlag som vannkilde for et av kommunens vannverk.

Teknisk tjeneste kan i dag ikke se noen grunn til at ikke vann fra Røstjern kan benyttes til å

betjene en snøkanon til Ringkollen Alpinanlegg AS

Etter skjønn av 30. november l95l er det i dag kun Nordby gård som har vannrett fra Røstjern.

Skjønnet vedtok flg. ordlyd:
<< Vannverket skal til enhver tid slippe så meget fra magasinene ut i Jaklefossbekken at

vassføringen i bekken ved Nordby gård blir minst 6 liter/sek.
Det er dog ikke forpliktet til å slippe mer enn i alt 60000 m3 i året.>

Under forutsetning av ovennevnte vannrett opprettholdes gis det tillatelse til at Ringkollen
Alpinanlegg AS tar ut tilstrekkelig vannmengde til å betjene snøkanoner til alpinbakkene.

Avtalen videreføres i fra Ringkollen Alpin DA

Tillatelsen gjelder inntil videre. Hvis kommunen senere av en eller annen grunn må si opp

denne tillatelsen, skal det skje skriftlig med minst I års' varsel.

Med hilsen

Magne Lohre
Enhetsleder VAR

telefon: 97192417

e-postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

TELEFAX TELEFONPOSTADRESSE KONTORADRESSE
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EKSISTERENDE ANLEGG:

Rørgata opp alpinbakken går omtrent midt i

bakken v/lysmastene opp til toppen og så er det
to uttak ved porten/skileiken ved Ringkollstua

Fortsetter så ned skileiken og i kanten på

parkeringen og ut i løypekrysset, videre derfra og

ned langs kanten og midt ut på myra hvor det
stopper,
Pumpe i garasje (alpinbakken):
Christoffer Hove i alpinanlegges sier at han har ca

4-5 bar trykk ved pumpen i alpinanlegget før han

stafter opp høytykkspumpen.

Kapasitet pumpe ved Røsstjern:
L4l/s = 50m3/h ved 25 bar
230V motor (55kW)

TEGNFORKLARI NG

Løypenett

Eksisterende pum Peledning

Ny pumpeledning/trase

Drenering av myrlstadion

UTTAKSTED

STADIONOIqRÂOE

FORSLAG NY LØSNING:
Ny pumpestasjon ved Røsstjern og pumpeledning
opp til Ringkollstua.
Ved Ringkollstua plasseres ny
pumpeløsning/trykkluft med spredesystem og

uttak for hvert ca. 1 00m.

LENGDER:
Pumpeledning fra Røsstjern ca B30m med statisk

løftehøyde på ca.1 00m.
Bruker eksisternde ledning som er etablert på

stadion. Komplettere med ca. 1 1 0Om nY grøft
med ledninger. 3 eksisterende uttakssteder og Ca

1 0 nye. Høyeste punkt på trase i fase 1 er kote
+605.
Senere ønsket mulighet for å forlenge
spredenettet i hele lysløypen (høyeste kote +630)

c Krys€r 132/6

€nddns

dosk Rinqkollen Utvikting

I
I

i

I

1,2000 (41)

29.05.2011
Rørledninger og pumpestasjoner
OVTRSIKTSKART

S nøpr oduk sj onsanl egg

FORPROSJEKT
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I
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Î2000/i00
15,05.201?Lenqdep¡ofit pumPeledning

N Y SI TUASJON

Snsproduksjonsðnlegg
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PRI N SI PP VA-GRØFT blering terreng PRI N SI PP VA GRØFT ME D KASSEI SOLASJON

enfylling med stedlige masser

-Evt. isolasjon Ecoprim 957 el
tilsv. t=50mm/B= 1200mm

il grøfteskråning
(jfr. beskrivelse) E\o

do
oÞ
E
o
Ø
Øo
!¿

ment og omfylling kk 8-12l8-16mm
VA og trekkerør SN8: Pukk 12-16/8-12
Kabler legges i kabelsand (REN blad 9010)

rduk kl, 2
med 0,5m omlegg

oe



OVERSIKTSBILDE RøSSTJERN MOT AKTUELT STED FOR PLASSERING PUMPESTASJON. RINGKOLLBAKKEN I BAKGRUNNEN
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: ; n*¡ : : Lawannskart

Vassdragsnr

Kommune:

Fylke:

Vassdrag:

Vannføringsindeks, se merknader

Middelvannføring (6 I -90)

Alminnelig lawannføring

5-persentil (hele året)

5-persentil (l I 5 -30 19)

5-persentil (l I 10-30 I 4)

Base flow
BFI

Klima

Klimaregion

^Ä.rsnedbør

Sommemedbør

Vinternedbør

Årstemperatur

Sommertemperatur

Vintertemperatur

Temperatur Juli

Temperatur August

012. D720

Ringerike

Buskerud

DRAMM ENSVASSDRAGE
T

Areal (A)

Effektiv sjø (S"ç)

Elvelengde (E¡)
Elvegradient (E6)

Elvegradientloss (G ross )
Feltlengde(F¡)

H m¡n

Hro
Hzo
Hgo

H+o

Hso
Hoo

Hzo
Hao

Hgo

Ht""
Bre

Dyrket mark

Myr
Sjø

Skog

Snaufiell

Urban

:)- .- -
Feltparametere

13,8 l/(s*km')
1,2 l/(s*km'z)

1,3 l/(s*km'?)

0,4 l/(s*km")

1,6 l/(s*km")

6,6l/(s*km'z)

0,5

Ost

mm

mm

mm
oc

OC

oc

OC

OC

1,6 km,

6,40/o

1,2 km

53,7 m/km

44,6mlkm

1,4 km

501moh.

512 moh.

525 moh.

533 moh.

539 moh.

549 moh.

561moh.

578 moh.

600 moh.

615 moh.

688 moh.

0,0%
4,2vo

0,0 o/o

6,8%

88,7 o/o

0,0 0/o

0,0%

73s

370

365

1,7

9,8

-4,r

12,5

11,7

1) Verdien er ed¡tert

Kartbakgrunn: Statens Kartverk

Kartdatum: EUREFS9 WGS84

Projeksjon: UTM 33N

N VE
Nedbørfeltgrenser, feltparametere og vannføringsindekser er automatisk generert og
kan inneholde feil. Resultatene må kvalitetssikres.

Det er generelt stor usikkerhet i beregninger av lawannsindekser. Resultatene
bør verifiseres mot egne observasjoner eller sammenl¡gnbare målestasjoner.

I nedbørfelt med høy breprosent eller stor innsjøprosent vil tørrværsavrenning
(baseflow) ha store bidrag fra disse lagringsmagasinene.

Norges
vassdrags- og
energidirektorat o

o-
o
o
o

O

'- i-| ".

@ nevina.nve.no



Flomberegning

Vassdragsnr. : 0I2. D720
Kommune: Ringerike
Fylke: Buskerud
Vassdrag: DRAN{M EN SVASSD

RAGE T

Flomverdiene viser størrelsen fi lailminasjonsflommer for
ulike gjentalrsintervall. De er beregnet ved bruk av et
formelverk som er urarbeídetfo. nedbørfelt under ca 50
IonZ. Feltparametere som inngãr iformelverlet er areø\,
efeløiv sjøprosent og normalavrenning (/stkm). For mer
utdypende beslcrivelse øvformelverket henvises det til N VE

-Rapport 7/2 0 I 5 < Veìleder far f ombere gninger i små
uregulerte felt >. Det pågar fortsatt forslotíng for å

Det pågar þrtsatt forskting for å bestemme Himapåslag

for momentanflommer i små nedbørfelt. Frem til
resuhatene fra disse prosj elaene forel igger anbefales et
klinapåslag på 1.2 for døgnmicùtelflom og 1.4 for
kulminasjonsflom ì små nedbørþlt.

DRAMMEN SVASSDRAGET

QM
m3/s l,(s*km'?)

Qs Q lo Qzo Qso Q loo Q zoo

Areal(km'z)

Klimafaktor

1,55

1,4

Flomfrekvensfaktorer

95% intervalløvre grense im3/s)

Flomverdier (m3/s)

95% intervall nedre grense (m3/s)

Flommer med klimapåslag (m3/s)

0,6

0,4

0,2

0,5

4't1,1

232

131

325,2

1,25

0,8

0,5

0,2

0,5

1,53

1,0

0,6

0,3

0,8

1,83

1,2

0,7

0,3

0,9

2,28

1,6

0,8

0,4

1,1

2,69

1,9

1,0

0,5

1,4

3,19

?_,3

'1,2

0,6

1,6

Beregningene er automatisk generert og kan inneholde feil. Det er generelt stor usikkerhet i denne typen beregninger. Resultatene må verifiseres mot egrre
observasjoner eller sammenlignbare målestasjoner. Resultatene er ikke gyldig som grunnlag til flomberegninger for klassifiserte dammer.

@ nevina.nvt:.no
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Skiforeningens lokalutvalg
Ringerike, Hole og Jevnaker
v/Erling Nygård
lnngjerdinga 15 3514 Hønefoss
e-post: I urinqerike@skiforeni nqen. no

r8

Ringerike kommune
Fylkesmannen i Buskerud
Buskerud Fylkeskommune

Kunstsnøanlegg Ringkollen - Gnr. 1 34, bnr. 125 - Ringerike kommune
Søknad om dispensasjon fra markaloven
Søknad om tillatelse til bruk av eiendommen gnr. 134, bn¡. 125
Søknad om tillatelse til bruk av Røsstjern som vannkilde (eier Ringerike kommune)

Søknaden sendes frem via Ringerike kommune. Vi ber om at kommunen videresender
søknaden for behandling hos Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune.

Ringkollen er en kjent og populært friluftsområde i Ringerike kommune og er en av de

viktigste innfallsportene nordvest i Marka. Ringkollen ligger høyt (ca 600 moh) så her

kommer snøen normalt tidlig og går sent.
Området har store parkeringsareal og er et kjent og mye brukt utgangspunkt for turer
sydover mot Løvlia, østover mot Spålen og nordøstover mot Sinnerdalen og Tverrsjøen

Figur 1 - Ringkollen (Google maps)

I tillegg til utgangspunkt for turer innover i marka er det lysløype, med tilhørende skistadion,

lekeland, Ringkollstua, Ringkollkapellet, slalåmbakke og hoppbakke i området.

Ringkollekapellet
Hoppbakker

Parkering

<Løypestall>

Lysløype

Lekeland

Slalombakke

Side 1 av l5



Lysløypa går i en bred trase som er godt planert og er derfor god selv med relativt lite snø
Løypa ligger i umiddelbar nærhet til opparbeidet parkeringistadionanlegg/lekeland
/Ringkollstua og benyttes n'ìye til orgarrisert skiaktivitet og skitrening i tillegg til <vanlig>
skiaktivitet.

Eiendomsforhold:
Eiendommen gnr. 134, bnr. 125 eies av Miljødirektoratet (org. nr. 999 601 391). Grunneiers
stedfortreder har vi fått opplyst er Fylkesmannen i Buskerud.
Vi søker derved om tillatelse fra Fylkesmannen i Buskerud til etablering av anlegg for
produksjon av kunstsnø på eiendommen.
Anlegget vil kunne produsere kunstsnø for snølegging i eksisterende løypenett innenfor
denne eiendommen (se tegn. H01 - Snøproduksjonsanleqgl).
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Figur 2 - Eiendommen gnr. 134, bnr. 125 (Kilde: Ringerike kommune)

Vanninntak til anlegget etableres i Røsstjern (gnr. 134, bnr. 9). Eiendommen eies av
Ringerike kommune.

Rørtrase med pumpehus etableres på eiendommen gnr. 132, bnr. 17 og videreføres mot
slalåmbakken på eiendommen gnr. 132, bnr. 445 (disse eies av Martin Trygve Brodahl).
Skiforeningen har vært i dialog med Brodahl som aksepterer at ny ledning fremføres på
eiendommen.
Formell nabovarsel vil bli utsendt ifm søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og
bygningsloven. Det vil i den forbindelse bli utarbeidet egen avtale med grunneier som
<sikrer> vanninntaket.
Rørtrase krysser <Ringkollvegen) og víl deretter fortsette inn på eiendommen gnr. 134,bnr
125.

Side 2 av 15



Beskrivelse av omrädet i das:
Området er et mye brukt utgangspunkt for turer og aktivitet i marka og det er opparbeidet
store areal for parkering (se figur 1) ved skistadion.
Det er itillegg bygget garasje mm for løypemaskin itilknytning til parkeringsareal.

Figur 3 - "Løypestall' Ringkollen - kilde: Skiforeningen

siste btlde
üefff66Ð,lrd$ t h& W / rwf¡r,ffi

Figur 4 - Ringkollen 8.5.2017 - fra <Løypestallen> (Klde: Skiforeningen)
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:tt5
Figur 5- Bilde Ringkollen mai 2017 - lysløypa

Bruk av omrädet:

StadionområdeUlysløypa er i hovedsak benyttet til uorganisert skiaktivitet i tillegg til
skitreninger. Stadionområdet egner seg ypperlig til trening på ski både for de som forsøker
ski for første gang til aktive skiløpere. I tillegg til den store uorganiserte aktiviteten i områder
er det mange faste brukere av området som:

Skikarusellen for barn

Karusellrenn for barn mellom 0-12 àr har de senere år blitt svært populære. Disse
skirennene arrangeres i utgangspunktet på de ulike skiarenaer i distriktet. 12017 ble flere av
rennene flyttet til Ringkollen på grunn av manglende forhold andre steder. Med sikre forhold
på Ringkollen vil man unngå å måtte avlyse skirenn for barn i ung alder.

Side 4 av l5



- I D et er gø y å Så p å ski

Martin Aàshê¡m, Måren Thoresen, Andteå Thor€sen, 5rn 8rå¡hen, Mattrs LårsÊn og Dån¡el Løkkemoe koste sêg på årers førsrê

kãrusellrenn {Fûto: Gina C Kârlengên)

Av '.4 HRFF="$4AlLTOjDA.ñONGVED@GÌdAlL.COM">lDA RONGVED4IA>20. janu¿r 201 5, kl- 09:59 w

ûmtrent 200 ir¿r¡ r¡ar klare far årels førsre karusellrenn på Ringkollen retl før heìgestarten
fnrr'oe r rl¡c

Figur 6 - Ringerikes Blad 20.1 .201 5

Skiforeninqen - skiskole oo Barnas Rinqkolldaq
Foruten å sørge for oppkjørte skispor arrangerer Skiforeningen lokalt på Ringerike årlig

Barnas Ringkolldag med godt besøk og Barnas skiskole med 445 barn (tall fra201 7) som er
viktige arenaer for å spre skiglede til nye generasjoner.

FigurT - Barna Ringkolldag 201 7

Side 5 av 15



Skiskolen arrangeres ukentlig hver mandag og tirsdag fra uke 3 til og med uke 7. De to siste
årene har det vært usikkerhet rundt oppstart pga. snømangel. Lite sñø påvirker også
skiskolens aktivitetstilbud. Sesottge¡t2017 rnåtte bl.a. hopp utgå som øvelse pga. lite snø.

Skiskolen er et tilbud til regionens barnehagebarn - alder 5-6 år. Klimaet de siste årene gjør
at det stadig blir mindre snø rundt barnehager og bolighus/nærområder. Dette gjør at
skiskolen et svært viktig element for tillæring av skiferdigheter i ung alder. Her får man
muligheten til å utfolde seg med læring via lek sammen med jevngamle barn og
skiforen i ngens instruktører.
lnteressen for skiskolen på Ringerike har vært stor og økende, i 2015 deltok 41b barn, i 2016
var det 435 mens det vinteren 2017 deltok 445. Pga. tendensen med dårligere snøforhold i

lavereliggende strøk vil trolig antall påmeldte øke i årene som kommer.

H ol der sl ri skol e for 3O O
barn

Leken hører med når unger fta lol€le barnehåger og sFo-avdelinger lærer skiferd¡gheter på Ringkoilen. (Foto: Arne Ti/ervâag)

F.v AR¡IE 1.UËRVA,{G30. januar 201¿ kt. 20:30 v

I løpet av de nærrneste ukene skal skiforeningen gi 300 unge en spennende og pos¡t¡v
innføring i "sl(¡løperkunsten".

¿-_

L- r

Figur 8 - Ringerikes blad 30.1.2012

Fossen Friluft SFO
Fossen Friluft tilbyr SFO for friluftsglade gutter og jenter i alderen 6-13 år. Tilbudet er ukenflig
tirsdager, onsdager og torsdager på Ringkollstua. Ski og aking er en viktig aktivitet vinterstid.
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Skilek med DNT
De to siste årene har Barnas Turlag i DNT Ringerike arrangerte skileik for barn mellom 2-12

år i februar måned. Dette har blitt et svært populært arrangement hvor barn får leke seg på

ski i løyper med ulik vanskelighetsgrad. Lite snø/isete forhold vil kunne medføre at barn ikke

tør å utfordre seg selv, noe som er nødvendig for videreutvikling. Snøkanonanlegg vil på

snøfattige/milde vintre sikre gode skiforhold som igjen gir barna gode rammer for utvikling av

nye ferdigheter.

B arn a akte og ski l ekte i
top p v: ß r

n _: :
I ,

God oppslutning; Hele 238 personer besøkrë B¡rnas Turlðgs årràngement på Rif\gftollen. Leserforo

24. februår 2017. kl l5:25 v

Barnas Turiag i Dlrlï Ringerike årrangerte skilek og akeclag på Rrngkollen søndag

Figur 9 - Ringerikes blad 24.2.2017

Rinqerike folkehøqskole:
På Ringerike folkehøgskole er det en egen linje for Multisport. Her inngår bl.a. vinterlige

aktiviteter som langrenn og aking. Folkehøgskolen bruker Ringkollen til skiturer i Nordmarka
(ca. 3 ganger årlig), skikurs på skiarenaen (ca. 3 ganer årlig) og til turer for aking (ca. 3

ganger årlig.)

Elite/aktive:
12015 var det registrert 1946 aktive skiløpere i skiklubbene bare i Ringerike kommune. Av
disse var ca. 1000 stk. under 20 är. I tillegg har både Jevnaker og Hole kommune mange

aktive langrennsløpere/skiskyttere i sine klubber.
Regionen har gjennom årene fostret opp mange skiløpere/skiskyttere på nasjonalt og

internasjonalt toppnivå. Dette bla. pga. gode snøforhold og engasjerte trenere. Dette har
gjort at det også har vært stor bredde i de lokale klubbene.
For at skiglede og talent videreutvikles er man avhengig av å ha tilgang til gode skiforhold.

Snøfattige vintre med kort (snøsesong) gjør at rekruttering til idretten faller og at langrenn

ikke lenger er en selvfølgelig del av oppvekst i Norge.

Mangel på snø lokalt medf ører al kostnadsnivået innen idretten øker, noe som igjen kan føre

til at flere faller fra. Dårlige skiforhold medfører at utøvere i den daglige treningen må reise
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lenger for å finne skiføre. Eksempelvis måtte lokale utøvere reise til Brovoll/Lygna på
Hadeland sesongen 201612017 for å kunne trene på ski før februar. Se avsniit for
idrettslinjen under iforlrold til hvilke korrsekvenser dette igjen kan ÍØretil.

Rinoerike videreqående skole - idrettslinien:
Ringerike videregående skole har etablert egen idrettslinje der toppidrett med langrenn som
spesialisering er mulig å velge for unge langrennsløpere. Skolen benytter Ringkollen 2-3
dager i uken med enten 10-12 elever (toppidrett) eller 30 elever når l"rele idrettlKassen er
med.

Konsekvensen av at det stabile skiføret på Ringkollen uteblir g¡ør at utøverne blir avhengige
av å reise mye for å oppdrive snø. Med tildelt tid for trening i skoletiden er tidsfaktoren vit<tìg
for elevene. Dette igjen gjør at flere lokale skiløpere/skiskyttere velger skole andre steder
med mer stabile skiforhold. Dette medfører risiko for at de mest ambisiøse løperne melder
overgang til klubber utenfor regionen og at talentene forsvinner fra Ringerike.
Lokale talenter/forbilder er viktig for at interessen for langrenn skal holdes oppe lokalt, noe
sorn igjerr er viktig for å sikre langrenn som breddoidrett. .

Konkurranser:

Figur 10 - Ringkollrennet

I løpet av en skisesong arrangerer de lokale klubbene flere skirenn av ulik størrelse på
Ringkollen både for barn, juniorer og seniorer.
Bl.a. arrangeres Ringkollstafetten som avholdes 30. desember hvert år. Arrangementet er
blitt et populært både for yngre og eldre utøvere og er også offisielt kretsmesterskap for
Buskerud.
På grunn av snøforhold har Ringkollen skiklubb nå tre år på rad måttet avlyse/flytte
<Ringkollstafetten> til henholdsvis Liatoppen (AL), Vikerfjell og Lygna pga. manglende
forhold på Ringkollen.
Slik flytting er uheldig for arrangørene pga. økte kostnader, lenger reisevei for frivillige
hjelpere etc. I tillegg til at det er uheldig for Ringkollen og Ringerike som merkevare for
snøsikkert sted.

Sommerstid:.
Stadionområdet med tilhørende anlegg er mindre brukt sommerstid, men Ringerike
orienterings lag har for eksempel benyttet arenaen som samlingsplass for orienteringsløp
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Etter hugst rundt Ringkolltoppen og etablering av den nye <grillhytta> på Ringkolltoppen er

dette blitt et svært populært turmål med mye besøk.

Figur 11 - Lysløypa sommerstid

Figur 12 - Bilde 'Grillhytte" Ringkolltoppen - (Klde Skiforeningen, Erik Unneberg)

Det planlagte kunstsnøanlegget med tilhørende infrastruktur kan, slik vi ser det, ikke ha noen

negativ innvirkning på mulighet for bruk av området sommerstid. Etableringen vil foregå i

eksisterende løypenett og vil i all hovedsak være nedgravd.
Eventuell drenering av myrområdet rundt stadionbygget vil i tillegg gjøre området enda mer

brukbart sommerstid for eksempel som arena for orientering eller annen aktivitet i skogen.
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Arbeidsqruppe for etablerinq av kunstsnøanleqq pâ Rinqkollen:

I forbindelse med innvielse av ny løypenraskin på Rirrgkollen vinteren 20'17 uttalte
varaordfører Dag Henhaug i Ringerike kommune:

<Tilbudet her er viktig for vekst og utvikling i en kommune som ønsker flere
innbyggere. Takk for innsatsen>

lnnbyggere i Ringeriksregionen er generelt glade i å gå på ski og å bruke naturen, noe som
kommer til uttrykk i sitat fra varaord'fører Henhaug.
Muligheter for skiaktivitet på Ringkollen er en svært viktig kvalitet i hverdagen for mange av
innbyggerne på Ringerike. Når det de siste årene har vist seg at Ringkollen ikke lengei kan
regnes som snøsikkert i sesongen, har arbeidet for etablering av kunstsnøproduksjon blitt
aktuelt. Skiforeningen har derfor i samarbeid med lokale idrettslag startet arbeidet for å
etablere kunstsnøproduksjon innenfor dagens lysløypenett.

At Ringkollen fortsetter å være et sted med stabile forhold for ski og aking er en viktig kvalitet
for hele regionen også fremover. Mange flytter eller besøker Ringerike pga. naturen og de
mulighetene som finnes her. Et snøproduksjonsanlegg vil i så måtc kunne bidra til bosetting,
etablering av næring, valg av hotellovernatting etc. i reoionen. Det ligger itillegg mange
hytter i rrærhet til skiarenaen på Ringkollen.

Skiklubber i ontråder ltar i sarnarbeid med Skiforeningen satt ned en frivillig arbeidsgruppe
som arbeider for å realisere planene om kunstsnøproduksjon i løypenettet. Arbeidsgruppen
har som målsetning at anlegget skal være klart for å produsere snØ i november 2017.

Beskrivelse av planer:

Dasens situasion:
Det er allerede etablert anlegg for kunstsnøproduksjon i slalåmbakke sør for Ringkollstua (på
eiendommen gbnr. 1341125).

t' !l

Þ
)

Figur 13 - Ringkolten parken (kilde: friftyt'no) anøg)"t har kunstsnøproduksjon

Dette anlegget henter vann fra Røsstjern og produserer kunstsnø til Ringkollen parken
(slalåmbakken) og lekeland. Det er i tillegg etablert rørledning ut på skistadion for
snøproduksjon (se H01 - Snøproduksjonsanleggl¡
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Eksisterende anlegg har imidlertid ikke kapasitet på pumper/ledningstverrsnitt til å forsyne

langrennsløypene itillegg til produksjon av kunstsnø til Ringkollen parken, røropplegget ut på

langrenns stadion er derfor ikke i bruk.

Figur 14 - "Lekeland"

Figur 15 - tJttakskum for kunstsnøproduksion (eksisterende på skistadion)

For å sikre mulighet for snøproduksjon også i langrennsløypene planlegges det etablering av

nytt anlegg.

Beskrivelse av nvtt anleqo:
@nsanleggl, H11 - Terrengprofit2 og H20 - standardtegning,
grøfteprofif;

Det planlegges anlegg for produksjon av kunstnø i 2 - 2,5 km av lysløypenettet rundt

skistadion på Ringkollen. Anlegget planlegges for at området kan snølegges ved kontinuerlig

snøproduksjon i kuldeperiode (beregnet at løypenettet kan snølegges i løpet av 4 døgn).

Det er anslått at det i normalvinter vil være behov for I - 2 <snølegginger> tidlig i sesongen

for å sikre stabile skiforhold på Ringkollen.
For å legge til rette for å kunne utvide løypenettet med kunstnø til hele lysløypa vil

rørdimensjoner tilpasses et noe større uttak enn behovet.

Vann hentes fra Røsstjern (gbnr 13419) ved at det etableres nytt røropplegg parallelt

med eksisterende anlegg helt opp til parkeringsarealved Ringkollstua.
a
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Det må påregnes behov for mindre pumpehus i tilknytning til vanninntak i Røsstjern.
(lllustrasjon nytt pumpehus Røsstjerna).

Nytt pumpehus etableres ifm parkeringsareal ved Ringkollstua (ca 24 m2). Bygget
oppføres tilsvarende eksisterende gapahuker (dvs. villmarks panel m/torvtak). Bygget
plassers ved parkeringsareal/snuplass for Ringkollstua vest for p-areal mellom
<lekeland> og <Skistadion> ( se vedleggs)

Det etableres itillegg ny trafokiosk sammen med pumpehuset.

Spredenett for vann/trykkluft etableres ut fra sentralpunkt i lysløypa.

Alle vannledninger graves ned, men det vil bli etablert uttakspunkt for
vann/trykklufUstrøm i løypetrase. Et slikt uttakspunkt vil normalt bli etablert i en
sementkum som vil plasseres i kanten av løypetraseen.

Snøproduksjon vil gjennomføres med lanser/snøkanoner som kan flyttes rundt til
uttakspunkt.

Anlegget er planlagt å kunne produsere snø i ca 2 - 2,5 km av lysløypa.
Rørdimensjon på inntaksrør vil imidlertid dimensjoneres for en mulig senere utvidelse.
En slik utvidelse vil evt. være srrølegging av hele lysløypa (4 km) og evt. eksisterende
hoppanlegg.

Ved opparbeidelse av kunstnøanlegget vil det også kunne være behov for noe mindre
arbeid med drenering av stadionområdet for å sikre at området har bæreevne for
løypemaskin tidlig i sesongen. (lnnenfor området som er avmerket som
<Stadionområde> på vedlagte kart.

For oppbevaring og tørking av slanger etableres nytt lagerbygg (ca 4O-S0 m2) i

tilknytning til eksisterende løypestall. Dette bygget vil kombineres med Skiforeningen
sitt behov for større lager mm for oppbevaring/parkering av bla. snøscooter som
brukes iområdet.
Nyü bygg plasseres <<bak>> eksisterende løypestall og vil således ligge tilbaketrukket i

forhold til stadionområdeVparkering (se vedleggs )

Trase for strømforsyning er avklart med Ringerikskraft og er vist på tegning av
planlagt anlegg.

a

a

o

Naturmangfoldsloven:

Området er allerede tilrettelagt for skiaktivitet og den planlagte etableringen av kunstsnø
planlegger ikke å endre eksisterende traseer, men legge grunnlaget for at området blir mer
snøsikkert.

Det er registeret <Mørkfibert vokssopp>> i området. Eksisterende løypetrase i området vil ikke
være i konflikt med funnsted.
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Figur 1 6 - kopi fra "miljostat.ts.no" Naturmangfold

<Mørkfibret vokssopp> danner mykorrhiza med gran, i lågurtgranskog og i blant i overganger

mot blåbærgranskog, mest i mellom- og nordboreal sone, og overveiende i eldre skog.

Utbredelse av arten påvirkes ved skogsdrift og annen utbygging i området, men vi kan ikke

se at begrenset produksjon av kunstsnø eller økt bruk av skiløyper vil påvirkes forekomsten.

Etablering av anlegget vil berøre områder der det ikke er skog i dag og snøleggingen vil

foregå i de samme områdene.

Vannkilde:
Anlegget planlegges etablert for snølegging av 2,5 km skiløype.
Vi beregner et behov for 5 m løypebredde med 0,4 m snø.

Areal for snølegging: 2500 m * 5 m = 1 2500 m2

<Snødybde>> = 0,4 m

Avdrift 1 0%

Snøbehov: 1 2500 m2 * 0,4 m = 5000 m3 + 1 0% = 5500 m3 snø.

Forholdet mellom vann/snø = 1 ,01 1 ,3-2,0

Vannbehov = 4500 m3

Røsstjern har i NVE sin innsjødatabase et registrert areal på 0,09841 8 km2

Vannstand i Røsstjern vil derved synke < 5 cm ved uttak av vann til kunstnø.

Røsstjern var tidligere vannkilde i Ringerike og vannstanden i tjernet reguleres^allerede ved

damañlegget syd i vannet. Nedbørsfeitet til tjelnet er registrert å være 1 ,52 km2 noe som gir

relat¡vt godt tilsig til vannet.
Behov for ny snølegging av langrennsarena vil komme som følge av at produsert snø

smelter, som igjen medfører tilsig til Røsstjern. Vi kan derved ikke se at uttaket vil ha stor

betydning for vannet.

I Røsstjern er det registrert Edelkreps som truet art og ørekyt som fremmed art.

På grunna av det begrensede vannuttaket kan vi ikke se at kunstsnøproduksjon vil medføre

endringer iforhold til naturmangfold i området.
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Søknad om tillatelse:
skiforening søker om unntak fra byggeforbudet i markarovens g 5 (jf
markalovens $ 9/ for å tilrettelegge for utvidet bruk av eksísferende tøypenett
ved etablering av kunstsnøproduksjon (jf. tegn. H01-2gO51 T).

Det søkes samtidig om tillatelse til bruk av eiendommen gnr. 134/125 tit
etablering av kunstsnøanlegget med nødvendig infrastruktur og tit Ringerike
kommune som eier av Røsstiern om titlatetse til uttak av vann tit produksjonen
(egen søknad vil i tillegg sendes NVE).

Beqrunnelse:

Kunstsnøproduksjon i eksisterende løypenett vil sikre at området opprettholder sin posisjon
som snøsikkert område for på denne måten å tjene allmennlretens interesse for ski på en
enda bedre måte. Området vil være åpent for alle og i tillegg sikre et aktivt skimiljø i regionen
tilgang til snø i sesongen.

området er i dag avsatt til LNF-område Marka i kommuneplan for Ringerike.

Ringerike kommurne fikki2012 (Miljøverndepartementet 201101799-/ESM 1.2.2012)
tillatelse til å starte arbeid med ny reguleringsplan for Ringkollen.
Departementet viser i sin begrunnelse til at området ligger i markagrensens ytterkant, med
helårsvei og i umiddelbar tilknytning til etablert bebyggelse og anlegg. De viser videre til at
området allerede har et preg av område for vinteridrett og friluftslivsanlegg.
Skiforeningen mener at etablering av anlegg for kunstnøproduksjon er eñ natLrrlig
videreutvikling av et allerede veletablert område på Ringkollen. Etableringen vil i stor grad
øke områdets attraktivitet i en periode av året det ellers ville vært lite bruk av områdeiuten
kunstsnø.

Området benyttes flittig til både organisert og uorganisert aktivitet noe som er et viktig bidrag
til folkehelse og en slik tilrettelegging vil sikre muligheter til skiaktivitet for alle også frémover-.

Området er allerede opparbeidet med lysløype, skistadion mm og vil kun bidra til at
eksisterende arealer kan benyttes i lengre perioder. En lengre skisesong vil også styrke
muligheten for lønnsom drift av <Ringkollstua) som markastue.

Skiforeningen er allerede etablert i området med løypemaskiner mm og vil være eier og
overordnet ansvarlig for driften av anlegget.

Etableringen støttes av et bredt utvalgt av interessenter på Ringerike, og lokale skiklubber
har sagt seg villig til å bidra med dugnadsarbeid for etablering og drift av anlegget.

Søknad om tillatelse etter plan- oq bvqninqsloven:
Arbeidsgruppen vil utarbeide egen søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven med
tilhørende dokumentasjon (detaljerte tegninger, formelt nabovarsel og avklaring av
ansvarsforhold) etter behandling av søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven
og søknad om tillatelse til etablering fra grunneier.
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Ved behov om mer informasjon om søknaden ta kontakt med Ellen Grønlund (tlf: 95 73 38

66 / e-post: ellen@tronrudeiendom.no) i arbeidsgruppen for kunstsnøproduksjon.

Med vennlig hilsen

ff¿ "h
sr¡forenifg

tyrø

ens lokalutvalg
Ringerike, Hole og Jevnaker
v/Erling Nygård

Vedlegg

1 H01, H02, H05 og H06 - Snøproduksjonsanlegg

' H11 -Snøproduksjonsanlegg, Lengdeprofil
t

H2O - Standardtegning Grøfteprofil
4 lllustrasjon nytt pumpehus Røsstjern
5 lllustrasjon pumpehus og lager garasje
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. KUNNGJØRING -

Skiforeningen - Søknad om tillatelse til å ta ut vann fra Store Røstjern til snøproduksjon i
Ringerike kommune

NVE har mottatt søknad fra Skiforeningen om tillatelse til å ta ut vann fra Store Røstjern. Vannet skal

brukes til snøproduksjon på Ringkollen skiarena. Det er søkt om å ta ut inntil 20 000 m3 vann over
opptil 4 uttak i forkant av skisesongen. Det er også søkt om tillatelse til å regulere Store Røstjern med

20 cm til samme formåI. Søknaden behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven, og gjelder

tillatelse etter $ I i samme lov.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på i foajeen i Fossveien 9 i Ringerike kommune

og på NVEs internettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du

ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Ellen Grønlund på tlf.: 95 73 38 66 eller
e-post: ellen@tronrudeiendom.no. Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via
www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE,
Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstu4 0301 Oslo innen 01.06.18.

Dokid:
18034734
(17 t4327 -5)
Kunngjøring



S m **
Orientering til høringspartene (revidert 29.07 .2013)

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse etter

vannressursloven $ B i saker som gjelder

vassdragstiltak, unntatt mini- og

mikrokrafwerk og kraftverk over 10 MW.
Denne orienteringen gj elder vassdragstiltak

som ikke er energianlegg eller omfattes av
" Forslcrift om kons ekvensutredninger ".

NVEs behandling av søknaden fram til
endelig vedtak

NVE mottar og hehandler søknader om

tillatelse til vassdragstiltak etter

vannressursloven $ B. Høring skjer etter

reglene i vannressursloven S 24.

Søknaden sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn i kommunen. Den gjøres

også tilgjengelig på

www.nve.no/konsesjonssaker.

Utleggingen kunngjøres i minst en avis i
distriktet.

Høringsuttalelser sendes inn elektronisk via
sakens side på intemett, per post til Norges

vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091

Majorstua, 030L Oslo, eller med e-post til
nve@nve.no

Søker får anledning til å kommentere

innkomne uttalelser, før NVE vanligvis
gjennomfører befaring i området. Alle som har

uttalt seg til saken blir invitert på befaringen.

Søknaden, befaringen og innkomne uttalelser

er viktige grunnlag for NVEs vurdering. NVE
fatter vedtak i saken etter kriteriet i
vannressursloven $ 25. I helhetsvurderingen

står NVE tritt til å vurdere om tillatelse skal

gis og i hvilken utstrekning. Vedtak blir alltid
begrunnet.

Dersom NVE gir tillatelse/konsesjon, kan det

knyttes vitkår til denne, jf. vannressursloven $

26.

Vilkårene kan omfatte byggefrister, spesielle

hensyn som må tas ved gjennomføring av

tiltaket (avbøtende tiltak), naturforvaltning,

fomminner og sanksjoner ved ev. brudd på

vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og

energidepartementet innen 3 uker fra det

tidspunkt underretning er kommet frem til
parten. Klageadgangen begrenser seg til
klageberettigede.

Hva forventes av høringsinstansene?

Hcrrsiklcu nrcd høriugcn cr å få sympuuktcl på

de foreliggende planene. Vi ønsker begrunnede

synspunkter på om planene bør gjennomføres,

ev. valg av alternativ eller forslag til
begrensninger i planene. Vi ønsker også

begrunnede forslag til avbøtende tiltak som

kan redusere skadene ved gjennomføring av

planene.

NVE forventer at kommunen omtaler forhold
knyttet til kommuneplanen og andre

kommunale planer. Vi ber kommunen om å

informere om hvorvidt kjente allmenne

interesser (f .eks. landskap, friluftsliv,
vannuttak, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket,
og ev. anclre forhold som kan lå betytlning lor
gjennomføringen.

Fylkesmannen bør vektlegge forhold omkring
miljø, herunder biologisk mangfold, og

vurdere tiltaket i forhold til sin

sektorlovgivning.

Fylkeskommunen bør legge vekt på

forvaltningsplaner, kulturminner og friluftsliv
som særlige ansvarsområder.

Vi viser til våre nettsider for mer informasjon:

www.nve.no/konsesj oner.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2766-8   Arkiv: GNR 255/55  

 

 

Klage på avslag om bruksendring – Gnr/bnr 255/55 – Hagabru 

 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring fra fritidsbolig til 

helåsbolig for gnr/bnr 255/55, behandling i hovedutvalget sak 57/18, klage fra Jan Morten og 

Marit Helene Hagen og til rådmannens saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det har fremkommet vesentlig nye opplysninger, og 

opprettholder avslaget i hovedutvalgets sak 57/18. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 13.08.2018 sak 57/18. Det ble 

her gitt avslag på søknad om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig for gnr/bnr 255/55 

Haga Bru. Tiltakshaverne har klaget på kommunens vedtak. Rådmannen anbefaler at klagen 

ikke tas til følge, og at saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok søknad om bruksendring til helårsbolig 17. juli 2018. Saken ble 

lagt fram for politisk behandling, og behandlet på møte i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 13. august 2018. Hovedutvalget avslo søknaden om bruksendring, da de anså 

at hensynene bak forbudet i kommuneplanbestemmelsene § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt, og at 

fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 

Beskrivelse av saken 

For beskrivelse av saken viser rådmannen til saksframlegg med arkivsaksnummer 18/2766-3. 

Nedenfor redegjør rådmannen særskilt for klagen. 

 

Klagen er sendt inn av advokat Camilla S. Walløe i Advokatfirmaet Bentzen AS, på vegne av 

Jan Morten og Marit Helene Hagen. 

 

I klagen skrives det at eiendommen ble kjøpt med det utgangspunkt at Hagens barnebarn skal 

bo der fram til han overtar Hagen sin bolig. Søknaden om bruksendring ble sendt inn fordi det 
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ikke tillates etablering av minirenseanlegg på hytter i Ringerike kommune, og klager ønsker en 

utslippsløsning som ikke er avhengig av broen over jernbanen.  

 

Klager mener at vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt. I klagen pekes det på at selv 

om et privat avløpsanlegg ikke vil være like tilfredsstillende som tilknytning til offentlig 

kloakkanlegg, vil det ikke innebære en vesentlig tilsidesettelse av lovens formålsbestemmelse å 

innvilge dispensasjonen. Klager mener at å innnvilge dispensasjon vil kunne sikre en 

bærekraftig utvikling, fordi man får en tryggere avløpshåndtering enn dagens situasjon. I dag 

tømmes utedoer til eksisterende hytter rett ut i skogen. 

 

Videre skriver klager at bruksendringen ikke vil medføre noen økt belastning i LNF-områder, 

da bruksendringen ikke vil innebære noen endring i bygningene eller de faktiske forhold. 

Derfor vil ikke bruksendringen føre til økt belastning på trafikksituasjonen i området.  

 

I klagen viser klager også til hensynet til likebehandling. Det vises til at det ble gitt 

dispensasjon for bruksendring til helårsbolig for gnr/bnr 255/91 i 1986. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område hvor det ikke er utarbeidet reguleringsplan. I kommuneplanen 

er området avsatt til LNF-område. Kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fastsetter forbud mot 

tiltak som ikke er ledd i stedbunden næring.  

Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon fra forbudet mot tiltak på 

nærmere vilkår. 

 

Juridiske forhold  

Det følger av forvaltningsloven § 28 at et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken. Avslaget på søknaden om bruksendring er et enkeltvedtak, og 

Jan Morten og Marit Helene Hagen er tiltakshaver, og dermed part i saken.  

 

Etter forvaltningsloven § 29 er klagefristen «3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket 

er kommet frem til vedkommende part». Klagen er fremmet innen denne tidsfristen, og 

vilkårene for å behandle klagen er til stede. 

 

Klageorganet er Fylkesmannen i Buskreud, og dersom Ringerike kommune opprettholder sitt 

avslag, sendes klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er behandlet politisk i HMA 13. august 2018 som sak 57/18, arkivsaksnummer 18/2766-

4. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et påklaget vedtak gjøres om til gunst for en part er hovedregelen at han har rett på 

«dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket».  

 

Hagen har engasjert advokat for å få hjelp til å utforme klagen. Dersom vedtaket blir omgjort 

til gunst for Hagen, kan det komme krav om at kommunen må dekke disse kostnadene. 
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Ut over dette kan ikke rådmannen se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser 

for kommunen. Det tas saksbehandlingsgebyr for vedtaket i sak 57/18, gebyrene kommer som 

inntekt til kommunen. Det tas ikke gebyr for behandling av saken. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Før behandling av søknaden om bruksendring vurderte rådmannen dispensajsonsspørsmålet til 

å være av lokal karakter. Det ble derfor ikke innhentet uttalelser. Rådmannen kan ikke se at 

dette har endret seg som følge av klagen, og ser ikke behov for å innhente uttalelser for 

behandling av klagesaken. 

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring fra fritidsbolig til 

helåsbolig for gnr/bnr 255/55, behandling i hovedutvalget sak 57/18, klage fra Jan Morten og 

Marit Helene Hagen og til rådmannens saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

1. Etter en samlet vurdering finner hovedutvalget at klagen bør tas til følge. Vedtak av 

13.08.2018 omgjøres, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd. 

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 og delegerer viderebehandling av søknaden om bruksendring til rådmannen. 

3. Vedtaket kan påklages. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Etter rådmannens vurdering berører saken spørsmål av prinsipiell karakter, da saken vil danne 

grunnlag for kommunens behandling av fremtidige søknader om bruksendring i LNF-områder. 

Saken vil først og fremst ha presendensvirkning i aktuelle område, men vil også være relevant 

for saker andre steder i kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen kan ikke se at klagen tilfører saken nye opplysninger eller endrer sakens karakter 

på en slik måte at klagen bør tas til følge og vedtaket bør omgjøres. Råmannen viser til 

vurderingen av om det skulle innvilges dispensasjon som ble gjort i saksframlegget til søknad 

om bruksendringen. Saksframlegget er vedlegg til denne saken, og blir derfor ikke klippet inn 

på nytt i dette saksframlegget. Nedenfor vil forhold tatt opp i klagen kommenteres nærmere. 

 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 andre ledd. 

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

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

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

 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning til 

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 andre ledd er oppfylt, følger det av § 

19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å gi 

dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 
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dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende 

hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor 

rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge dispensasjoner. En utstrakt 

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte reguleringsplaner, og dispensasjon bør bare gis 

i særlige tilfeller. 

 

Dagens bruk av eiendommen 

I klagen skriver Hagens advokat blant annet at «en bruksendring i dette tilfellet ikke vil 

medføre endring i de faktiske forhold», at «Hagen kjøpte eiendommen med det utgangspunkt 

at Hagens barnebarn skal bo der frem til han overtar Hagen sin bolig. Hagen og barnebarnet 

planlegger med tiden å bytte bosted» og at «For Hagen er det i seg selv ikke avgjørende hvor 

vidt bygget på bnr. 55 er rubrisert som fritidsbolig, eller bolig, så lende de kan etablere en 

tilfredsstillende avløpsløsning og barnebarnet kan bo i hytta eller boligen.» 

 

Ut fra disse opplysningene kan det virke som at Hagens barnebarn bor på hytta i dag. Dette er 

nye opplysninger for rådmannen, og det er ikke foretatt noen nærmere undersøkelser for å 

klargjøre hvorvidt hytta brukes som helårsbolig i dag. Rådmannen vil følge opp dette videre. 

 

At hytta eventuelt brukes som helårsbolig i dag, er uansett ikke relevant for 

dispensasjonssøknaden. Bruk av hytta som helårsbolig uten godkjent søknad om bruksendring 

vil være et ulovlig forhold, og kan ikke tillegges vekt i dispensasjonsvurderingen. Rådmannen 

mener at lovlig bruk av en eiendom som fritidsbolig er en mindre intensiv bruk av eiendommen 

enn bruk som helårsbolig. En bruksendring vil derfor legge til rette for økt bruk av 

eiendommen.  

 

Avløpsløsningen 

Grunnen til søknaden om bruksendring var et ønske om å etablere minirenseanlegg på 

eiendommen. Haga Bru er i dårlig forfatning. Det er akselrestriksjoner på broa som gjør at 

vanlige septikbiler ikke kan kjøre på broa. Det er ikke ønskelig at det gis tillatelse til utslipp 

som krever tømming med septikbil før broa eventuelt er utredet. Hagen ønsket derfor å 

etablere et minirenseanlegg 

 

Selv om rådmannen ser det som positivt at en bruksendring ville medført at det kan etableres 

minirenseanlegg på eiendommen, kan ikke rådmannen se at dette er tilstrekkelig for å innvilge 

dispensasjon for bruksendring. En bruksendring til helårsbolig vil medføre økt bruk av 

området, som i dag først og fremst har karakter av å være et rolig område med fritidsboliger. 

Rådmannen kan ikke se at en sikrere avløpsløsning oppveier den privatiserende effekten flere 

helårsboliger i området vil medføre. I tillegg vil godkjent bruk til boligformål føre til en økt 

bruk også av avløpsanlegget, sammenlignet med den mer begrensede bruken det normalt er på 

en hytteeiendom. 

 

Likebehandling 

Klager viser til at bruksendring bør tillates ut fra hensynet til likebehandling, da gnr/bnr 255/91 

fikk tillatelse til bruksendring i 1986. Tillatelsen ble her begrunnet i sosialmedisinske grunner. 

 

Rådmannen viser til at saken er svært gammel. Siden 1986 har det kommet ny plan- og 

bygnignslov og vi har fått en kommuneplan som fastsetter forbud mot tiltak i LNF-områder. 

Kommunen har anledning til å vedta nye retningslinjer og legge om praksis gjennom slike 
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planprosesser, og rådmannen ser ikke at saken fra 1986 kan tillegges særlig betydning. 

Hensynet til likebehandling tilsier etter rådmannens vurdering ikke at søknaden må godkjennes. 

 

Reguleringen som LNF-område 

Eiendommen er regulert til LNF-område. I slike områder skal landbruks-, natur- og 

friluftsinteressene være de fremtredende. Tiltak som fører til økt privat bruk av slike områder, 

eller som på andre måter øker den privatiserende effekten, bør som utgangspunkt ikke tillates.  

 

Klager peker på at det allerede er noen boliger i området. Rådmannen viser likevel til at dette 

er et område med hovedsakelig fritidsbebyggelse, og at det ikke bør tillates bruksendring til 

boliger i nye tilfeler, da dette vil bidra til en økt privatisering av LNF-området.  

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet fram nye momenter i klagesaken som tilsier at 

klagen bør tas til følge. Det er to vilkår som må være oppfylt for at det skal kunne innvilges 

dispensasjon. For det første må ikke «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt», for det andre må «fordelene 

ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.», jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

Rådmannen viser til at formålet med byggeforbud i LNF-områder er å fremme og sikre frilufts- 

og naturliv. Å tilrettelegge for flere boliger i et LNF-område vil øke belastningen på frilufts- og 

naturlivsinteressene, og helårsbolig vil bidra til en økt privatisering. Å gi tillatelse til 

bruksendring i dette tilfellet, kan også føre til at flere hytteeiere i kommunen ønsker å søke om 

det samme. Rådmannen mener dermed at hensynene bak reguleringen som LNF-område blir 

vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen innvilges.  

 

Videre kan ikke rådmannen se at fordelene ved å gi dispensasjon er vesentlig større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. Av fordeler ved å innvilge dispensasjonen har klager blant 

annet pekt på at de ønsker å benytte hytta som helårsbolig, at hytta er i god teknisk stand, at 

det vil gi de mulighet til å etablere minirenseanlegg og at det allerede er boliger i området. 

 

Rådmannen viser til sin vurdering i saksframlegget til behandling av bruksendringen i sak 

57/18. Å tillate bruk som helårsbolig vil føre til økt belastning på området. Området bærer i 

dag preg av å være et rolig område med fritidsboliger, og ytterligere boligbruk vil kunne 

forringe dette. Rådmannen mener det bør utvises stor forsiktighet med å tillate nye 

bruksendringer til boligformål i LNF-områder, da dette kan ha presendensvirkninger for mange 

andre saker. Rådmannen kan ikke se at likhetsprinsippet tilsier at søknaden må godkjennes i 

dette tilfellet. 

 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er ikke oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og rådmannen anbefaler at 

klagen ikke tas til følge, men oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Vedlegg: 

- Saksframlegg, søknad om bruksendring. Journalpost 18/2766-3 

- Søknad om bruksendring (omtalt som bilag 3 i klagen fra Hagen) 

- Søknad om dispensasjon 

- Nabovarsel 
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- Kart 

- Kopi av brev 

- Bilder 

- Situasjonskart 

- Oversiktskart 

- Flyfoto 

- Oversiktskart nr. 2 

- Sak fra 1986 – 255/91 

- Sak fra 1991 – 255/81 

- Klage på avslag om dispensasjon/bruksendring 

- Kopi av brev til Fylkesmannen – klage på avslag om dispensasjon 

- Kart vedlagt klage 

- Kopi av brev fra Ringerike kommune 

- Saksprotokoll 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2766-3   Arkiv: GNR 255/55  

 

 

Søknad om bruksendring fra hytte til helårsbolig - Gnr/Bnr 255/55 – Haga Bru 
 

Forslag til vedtak:  

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

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt, og at 

fordelene med dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden 

avslås, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

Se orientering om klageadgang.  

 

 

  

 

Uskrift sendes til 

Jan Morten og Marit Hagen, Haga Bru 78, 3533 TYRISTRAND  

 

Sammendrag 

Tiltakshaver har søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanens bestemmelse § 2.1 

som fastsetter at det aktuelle området hvor Gnr. 255/Bnr. 55 ligger, er et LNF-område. Dette 

innebærer at hensynet til landbruk-, natur- og friluftsliv setter forbud mot blant annet utvidelse 

av eksisterende boligbebyggelse og bruksendring fra hytte til bolig. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok den 5.9.2017 en henvendelse fra Jan Morten Hagen angående 

informasjon om renseanlegg for kloakk og gråvann, og hvilke krav kommunen stiller til dette. 

Kommunen v/Ingrid Strømme svarte den 5.9.2017 at det foreløpig ikke tillates flere utslipp på 

Haga Bru, grunnet vanskelige forhold i bakken og mye fjell, samt broen over jernbanen sin 

dårlige tilstand. Det ble også påpekt at det var sterke brukerinteresser knyttet til badeplassen 

ved Tyrifjorden. Kommunen svarte også at det på dette tidspunktet heller ikke var mulighet for 

tilknytning til offentlig avløp.  

 

På vegne av Byggesaksavdelingen svarte avdelingsleder Arne Hellum samme dag at en 

eventuell søknad om bruksendring med all sannsynlighet ville bli lagt frem til politisk 

behandling. Videre ble det bemerket at det var usikkert om rådmannen ville anbefale 

politikerne å godkjenne en søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-området, og 
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påfølgende søknad om bruksendring, eller om rådmannen ville anbefale å avslå. Hellum 

påpekte imidlertid at det nærmest ville bli umulig å få til en bruksendring uten at det først ble 

sikret en avløpsløsning. Videre ble det i vedlagt kart vist at det i et begrenset område er ca. 25 

hytter og ca. 5 boliger i området. Denne overvekten av hytter påpekte plan- og 

bygningsmyndigheten at talte mot tillatelse til bruksendring.  

 

 
Situasjonsplanen er hentet fra kommunens kartgrunnlag og er markert med gult og rosa, men 

representerer ikke et fasitsvar på hva eiendommene brukes til. Gul markering: antatt boliger. 

Rosa markering: antatt hytter. 

 

Videre korrespondanse den 5.9.2017 endte med at Jan Morten Hagen ønsket å se på ulike 

muligheter for utslipp, før søknad om bruksendring ble sendt inn.  
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Den 19.6.2018 tok BA-Service v/ Carsten Blekkerud kontakt med byggesaksavdelingen 

v/Ingrid Strømme for en forhåndsvurdering av et prosjekt om felles avløpshåndtering mellom 

Gnr/Bnr 255/29 og 255/55. Prosjektet innebar bruk av to separate minirenseanlegg på hver 

eiendom med hygienisering og utslipp til et eksisterende avløpsrør.  

Ingrid Strømme svarte samme dag at kommunens vurdering var at dersom det monteres 

minirenseanleggslamtørker som ikke må tømmes, og restutslippet ledes til en helårsbekk, burde 

det være mulig å tillate utslipp. Dette fordi eiendommene da ikke er avhengig av en 

oppgradering av broen over jernbanen. En forutsetning var imidlertid at Gnr/Bnr 255/55 fikk 

tillatelse til bruksendring, da Ringerike kommune ikke tillater minirenseanlegg på hytter i 

Ringerike.  

 

Ved dette tilsvaret sendte Hagen mail til Byggesaksavdelingen med et ønske om møte. Den 

29.6.2018 var Hagen i møte med Hellum, der det ble snakket om å søke om dispensasjon fra 

byggeforbudet, før en søknad om bruksendring ble sendt inn.  

 

Dette er bakgrunnen for den foreliggende søknaden om dispensasjon. Jan Morten Hagen 

begrunner dispensasjonssøknaden med at eiendommen ligger i grensen mellom et hyttefelt og 

fastboende på Haga Bru, slik at det er like naturlig at bygningen er en helårsbolig som en hytte. 

Videre mener han det er lite sannsynlig med en smitteeffekt etter en eventuell bruksendring, da 

de fleste hyttene i område er av eldre dato og dermed krever omfattende arbeid for å kunne 

bruksendres.  

 

Videre er Hagen klar over problematikken med broen over jernbanen, men mener dette vil bli 

bedre når Solstad Barnehage legges ned etter sommeren 2018. Uten barnehagen vil det være 

ca. 10 passeringer to ganger om dagen over broen. Endelig er hytta av meget god stand, med 

god isolasjon og gode vinduer.  

 

Saken legges med dette frem til politisk behandling.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendom 255/55 ligger i et uregulert område, som utfylles av kommuneplanbestemmelsene. I § 

2.1 angis området som et LNF-område. Dette setter i utgangspunktet et forbud mot å gi 

tillatelse til bruksendring eller andre tiltak som kan forringe området på annen måte.  

 

Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner imidlertid for dispensasjon i visse tilfeller. Dersom det gis 

dispensasjon, bestemmer kommuneplanbestemmelsene at utbyggingsrekkefølgen i punkt 1.0.2 

må følges. Dette innebærer at utbygging ikke kan finne sted før bl.a. følgende forhold er sikret i 

henhold til lover, regler og forskrifter:  

- Teknisk anlegg, dvs. bl.a. vann- og avløpsanlegg, samt brannvann  

- Trafikksikker adkomst for gående, syklende og kjørende  

 

Videre følger det av § 2.1 at innenfor soneplanen for Åsa kan det i husklynger med overvekt av 

boliger vurderes å gi dispensasjon til bruksendring fra hytte til bolig, dersom det ellers ligger til 

rette for det med hensyn til blant annet sikker skolevei og avløpsløsning.  

 

Denne retningslinjen i kommuneplanen er hovedsakelig rettet mot Åsa, men er i 

høringsutkastet til den nye kommuneplanen fra våren 2018 foreslått å skulle gjelde for hele 

kommunen (Kommuneplanbestemmelser 2017-2030). Planmyndigheten mener altså at et 
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veiledende krav om at det må være overvekt av boliger for å kunne vurdere bruksendring, har 

gode grunner for seg også i andre områder av kommunen.  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område fastsatt i kommuneplanens 

arealdel. Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for eventuelle dispensasjonsvedtak, og 

angir vurderingskriteriene for dispensasjon.  

 

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». 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken hva gjelder bruksendring. 

Ringerike kommune har imidlertid fått henvendelser om avløpsrenseanlegg på den aktuelle 

eiendommen, samt for naboeiendommen Gnr/Bnr 255/29. 

 

Videre fikk Gnr/Bnr 255/55 den 1.6.2007 godkjent med ferdigattest, utvidelse på 

fritidseiendommen med en 79 m2 stor hytte. Tidligere sto det en 13 m2 bygning der, som nå 

brukes som anneks.  

 

Under ‘Rådmannens vurdering’ nevnes behandling av søknad om bruksendring for 2 andre 

eiendommer i samme område.  

 

Til orientering ble det foretatt en befaring av Hovedutvalget i samme område for ca. 1 år siden, 

angående utbygging av vei. 

 

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 vurderes å være av lokal karakter. Det er derfor ikke innhentet 

uttalelser.  

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1  

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2  
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1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak LNF-områdets begrensning 

i kommuneplanens arealdel ikke tilsidesettes i vesentlig grad, og at fordelene med dispensasjon 

er klart større enn ulempene. 

 

2. Søknad om dispensasjon fra LNF-området godkjennes med henvisning til plan- og 

bygningsloven § 19-2. Godkjennelsen begrunnes i antall helårsboliger nord for den aktuelle 

eiendommen, og den nære plasseringen til campingplassen på Skarvhelltangen. 

 

3. Det må leveres en formell søknad om bruksendring, som så må behandles av kommunen.  

 

Se orientering om klageadgang.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Etter rådmannens vurdering berører saken spørsmål av prinsipiell betydning, da saken vil danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-

områder i kommuneplanen § 2.1, og særlig i dette området.  

 

Saken vil kunne danne presedens ved at det i tilsvarende saker, vedrørende bruksendring fra 

hytte til bolig vil kunne bli vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i kommuneplanen § 2.1. 

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

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

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

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

 

Pbl. § 19-2 krever at dispensasjonssøknaden begrunnes. Jan Morten Hagen begrunner 

dispensasjonssøknaden med at eiendommen ligger i grensen mellom et hyttefelt og fastboende 

på Haga Bru, slik at det er like naturlig at bygningen er en helårsbolig som en hytte. Videre 

mener søker det er lite sannsynlig med en smitteeffekt etter en eventuell bruksendring, da de 

fleste hyttene i område er av eldre dato og dermed krever omfattende arbeid for å kunne 

bruksendres.  

 

Videre er Hagen klar over problematikken med broen over jernbanen, men mener dette vil bli 

bedre når Solstad Barnehage legges ned etter sommeren 2018. Uten barnehagen vil det være 

ca. 10 passeringer to ganger om dagen over broen. Endelig er hytta av meget god stand, med 

god isolasjon og gode vinduer.  

 

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

formålsbestemmelse, må ikke bli «vesentlig tilsidesatt».  

 

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

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

interesser og myndigheter. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas. Hensynet til barn og 

unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene skal også vektlegges. 
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Bakgrunnen for å kreve tilknytning til offentlig avløpsledningsnett er å fremme en bærekraftig 

utvikling, sikre forsvarlig byggetiltak og medvirkning fra berørte interesser. Dette er grunnen til 

kommunens restriktive holdning til private renseanlegg på fritidseiendommer i Ringerike. Dersom 

et privat renseanlegg aksepteres, vil hensynet bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse til 

dels sikres. Likevel ikke alltid på en like tilfredsstillende måte som tilknytning til offentlig 

kloakkanlegg.  

 

Hva gjelder hensynet bak byggeforbudet i LNF-områder skal dette i hovedsak fremme og sikre 

friluft- og naturliv. Dette er bakgrunnen for begrensningen i nåværende kommuneplan i soneplan for 

Åsa, der det skal vurderes om det er overvekt av boliger i området. Flere boliger i et LNF-område 

vil øke belastningen på friluft- og naturliv, noe som ikke er ønskelig. Dersom en hytte gis tillatelse 

til bruksendring, kan dette føre til at flere ønsker å søke om det samme. Selv om en enkelt 

bruksendring eventuelt ikke fører til en økt belastning på naturverdiene, må kommunen ta høyde for 

at en tillatelse kan føre til et skred av søknader.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak byggeforbudet i LNF-området vil bli «vesentlig tilsidesatt». 

 

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

vurdering».  

 

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

ivareta, og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter, jfr. Ot.prp. nr.56 (1984-85) 

s.101. Personlige og økonomiske forhold vil normalt ikke være tungtveiende i 

dispensasjonssøknader, jfr. Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s.101 og Sivilombudsmannens årsmelding 

1994 s.270 (Somb-1994-74). 

 

Rådmannen vurderer at en fordel med å gi dispensasjon er at bygningen får etablert et 

avløpsanlegg tilknyttet eiendommen, som også løser avløpsproblematikken for boligen på 

naboeiendommen Gnr/Bnr 255/29. Dette er positivt sett i lys av at eiendommen ligger i 

utkanten av hyttefeltet, og grenser mot flere boligeiendommer.  

 

En annen fordel er at eiendommen ikke ligger langt fra gang- og sykkelvei, og det ser ut til at 

det er en solid vei frem til den aktuelle hytteeiendommen slik kommuneplanen § 1.0.2 krever.  

 

Til tross for fordelene tilknyttet avløpsanlegg er det imidlertid negativt at eiendommen ikke er 

påkoblet offentlig kloakkanlegg. Dette må ses i sammenheng med at broen over jernbanen er i 

dårlig stand. Det er opplyst om at broen ikke tåler et akseltrykk på mer enn 5 tonn. Dette 

innebærer i følge Jan Morten Hagen at tømming av septiktanker krever 2 tankbiler, som 

fordyrer prosessen ved tette tanker da kloakken må pumpes over broa fra tankbil til tankbil.  

 

Hva gjelder Hagens opplysning om at Solstad Barnehage skal legges ned, slik at belastningen 

på broen reduseres, kan ikke rådmannen se at dette har betydning for vurderingen. Broen vil 

uansett ikke tåle belastningen som flere tankbiler vil medføre, selv om antall passeringer blir 

færre, da broen i utgangspunktet ikke er dimensjonert for de store tømmebilene. Det er dermed 

ingen tvil om at broa krever reparasjoner og forsterkninger. 

 

Videre er det en ulempe at bruksendring fra fritidseiendom til bolig kan påvirke infrastrukturen 

i området. Byggesaksavdelingen og Hovedutvalget var i 2017 på befaring i området, i 

forbindelse med søknad om å utvide veien. Dersom det åpnes for bruksendringer, vil dette 
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kunne påvirke området med økt press på å bygge veier, samt økt trafikk. I tillegg er det en 

ulempe at bruksendringen vil kunne påvirke etablerte hytteeieres forutsetning om at det 

nettopp skal være et rolig område med fritidsboliger. Å åpne for bruksendringer vil endre 

forutsetningen for eksisterende hytter.  

 

Dette underbygges dersom man i flyfoto e.l. ser området i sin helhet. Det er i følge rådmannen 

et typisk friluftsområde, med furutrær og beliggenhet langs fjorden. Badeplassen i vest ved 

campingplassen viser også en nær tilknytning til friluftsliv, og ikke et typisk boligområde. At 

badeplassen i nordøst er avsatt til dette i kommuneplanen, har også vært et argument for den 

restriktive holdningen til flere utslipp i området, noe som styrker beskrivelsen av strøkets 

karakter. 

 
 

Likhetsprinsippet:  

Plan- og bygningsmyndigheten har ved gjennomgang av byggesaksmappene for de ca. 30 

eiendommene markert på kart datert den 19.7.2018, funnet to tilsvarende saker i samme 

område, der eier har søkt om tillatelse til bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig. I 1986 

fikk Gnr. 255/Bnr. 91 tillatelse til bruksendring etter løpende korrespondanse mellom søker og 

kommunen i en periode på over 6 år. Særlig fylkesmannen og Miljøverndepartementet var på 



- 

dette tidspunktet svært betenkt til å tillate bruksendring begrunnet i strøkets karakter (herunder 

tettbebygd hyttestrøk), samt mangel på offentlig vann- og avløpsanlegg og avslo søknad om 

utslippstillatelse. Den endelige tillatelsen i 1986 kom som følge av at eiendommen lå i 

ytterkanten av hyttestrøket og dermed ville bli en naturlig del av boligene i området, samt at et 

minirenseanlegg ville løse avløpsproblematikken. Avgjørende i vedtaksprosessen var i følge 

Bygningsrådet: «Rådet har i sin vurdering lagt særlig vekt på de sosiale/helsemessige sider av 

saken» (se vedlegg).  

 

I 1991 søkte Gnr. 255/Bnr. 81 om tilsvarende bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig. 

Søknaden ble begrunnet i økonomiske problemer (uføretrygd), og søker ønsket å bruke 

minirenseanlegg som erstatning for mangel på vann- og avløpsanlegg. Plan- og 

bygningsmyndigheten fant ikke økonomiske forhold som grunn til å godkjenne søknad om 

utslippstillatelse, og kunne dermed ikke godkjenne søknad om bruksendring. I tillegg ble det 

vist til at det ikke forelå andre særlige grunner (som eksempelvis sosialmedisinske grunner som 

i saken fra 1986) som kunne begrunne en utslippstillatelse til separat avløpsanlegg.  

 

Sakene viser at det er aktuelt for flere i området å gjøre om fritidsbolig til helårsbolig. Selv om 

tidsrommet strekker seg over 30 år, veier det tungt at plan- og bygningsmyndigheten i hele 

denne perioden har forholdt seg restriktive til slike bruksendringer, samt tillatelse til private 

renseanlegg. Tillatelse ble i 1986 gitt grunnet sosialmedisinske årsaker, mens det i 1991 ble 

avslått.  

 

Til tross for at den aktuelle eiendommen (Gnr. 255/ Bnr. 55) ligger i utkanten av hyttefeltet, 

med tilgang til vei vil hensynet til likhetsprinsippet tilsi varsomhet med å tillate slike 

bruksendringer. Dette gjelder til tross for ønsket om å benytte privat avløpsanlegg uten behov 

for slamtømming, slik at problematikken rundt akseltrykkrestriksjoner for broen over jernbanen 

ikke gjør seg gjeldende.  

 

Likhetsprinsippet er dermed et moment som tilsier at dispensasjonssøknaden ikke bør innvilges 

i denne saken.   

 

Ved en eventuell forsterkning av broen over jernbanen:  

Dersom broen over jernbanen skulle bli utbedret, påpeker rådmannen at det fremdeles er en 

prinsipiell sak i form av tiltak i et LNF-område. Selv om omkringliggende hytter er av eldre 

dato og kanskje ikke vil søke bruksendring, vil det være en mulighet. De verdier som skal 

fremmes i et LNF-område, gjør seg gjeldende i like stor grad, selv om broa eventuelt skulle 

utbedres. Dette er viktig da utbedring av brua ikke er det samme som innvilget dispensasjon 

eller godkjent søknad ved senere anledninger.  

 

Rådmannens samlede vurdering er at fordelen med dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

Rådmannen anbefaler Hovedutvalget å avslå søknaden om dispensasjon.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart (datert 19.7.2018)  

2. Oversiktskart nr. 2 (datert 23.7.2018) 

2. Situasjonsplan (datert 19.7.2018) 

3. Flyfoto  

4. Søknad m/ vedlegg fra Jan Morten og Marit Hagen 
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a. Søknad 

b. Tilleggsnotat (begrunnelse for søknaden) 

c. Kvittering for nabovarsel 

d. Opplysninger gitt i nabovarsel  

e. Kart med inntegnet avløpsløsning 

f. Tegning av utslippsgrøft mot jordbruksdrenering 

g. Bilder av området og eiendommen 

5. Vedtak fra Gnr/BNr 255/91 i 1986 

6. Vedtak fra Gnr/Bnr 255/81 i 1991 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.7.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Mari Strømmen-Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune, Miljø og arealforvaltningen,
Postboks 1,23 Sentrum

3502 HØnefoss.

SØknad om omregulering fra fritidseiendom til
beboelseshus.

Gnr. nr 255,8nr.nr55.
Hagabru 3533 Tyristrand.

Eiere: Marit og Jan Morten Hagen.

P. 8.56 3533 Tyristrand.

Dokid;
18065143
(18t2766_1)
Søknâd om bruksendring



Søknad om omregulering fra fritidseiendom til bolig.

Vi vil søke om omregulering for eiendom 255/55 Hagabru 3533 Tyristrand .

Eiendommen ligger i grensa mellom hyttefelt og fastboende på Hagabru. Hytta ble bygget for ca 10
år siden og har en meget god standar.
V¡ kjøpte den for ca 1 år siden med tanke på at vårt barnebarn skal bo der,da vi bor i nerheten og
kan vel tenkes at det blir ett bytte mellom oss etter hvert.
Noe salg av eiendommen er uaktuelt våre etterkommere vil ikke selge noe av det vi har etter vår
erfaring men hva fremtiden vil bringe er det jo ingen som veit.
Hagabru er ei lita grend med ca 10 fastboende og en del hytter. Alle disse er av eldre dato og ikke
brukt på vinter,så noe smitteeffekt ang.omregulering ser jeg ikke for meg da må de ev. rives og
bygge nytt.
Problemet vi har her er ei bru over jernbanen som har 5 tonns akseltrykk,det vil si at når
septiktanker skal tømmes kreves det 2 biler noe som fordyrer ved tett tank,da må kloakken pumpes
over brua fra bil til bil.
Våre søppeldunker har blitt flytt t¡l oversiden av brua så søppelveien ble lengere for oss som bor på
nedsiden men det går greit,eneste problemet med det er søppel fra bygda det er tidvis meget fullt
for ikke og si overfullt rundt søppeldunkene.
Vi har også hatt en barnehage her Solstad,denne skal etter eiernes utsagn stenge denne sommeren
og da blir trafikken over brua mye mindre.ca 10 passeringer 2 ganger om dagen.
På østsiden av vår eiendom er Hollerud Camping,på nordsiden kun få meter fra oss er det kommet
fastboende inaboeiendommen 255i29 igjen den har jo vert bebodd i mange år.
Hun som har kjøpt det har samme problem med kloakk som vi har men det ser ut som vi har funnet
en meget god løsning på det.
Det blir minirenseanlegg med tØrkelor og slippe septiktømming med bil. Restvannet vil blipumpet til
en eksisterende ledning som går fra eiendom 255/97 som har samme anlegg som vi har
påtenkt. Dette har fungert helt uten problem i mange år ca 30 år.
Denne løsningen er det Carsten Blekkerud og meg som har kommet frem til han er jo en dyktig mann
på området. Vi må itilfellet utbedre nedre del av utsl¡ppsrøret med ei pukkgrøft noe Blekkerud vil
prosjektere så det blir etter lover og regler. Vivil også inngå ett samarbeide med vår nabo når det
gjelder utslippsrør med graving og det som må til men hvert vårt minirenseanlegg. Det kan også
nevnes at det ene uthuset er revet og tomten ryddet for plankehauer og div.så det ser ryddig og
pent ut. Ve¡en og parkering er påkostet pukk singel for og se bra ut.
Hytta er som sagt ca 10 år gammel og har god isolasjon og gode viduer og dører,så vi ser ingen
problemer med og bo der på helårsbasis. Våre naboer ser meget positivt på at det blir helårsbolig og
vi trenger ungdom i grenda. Ellers er det en meget god standar til hytte og være.
Vi håper på en positiv og god løsning på denne søknaden da det vil bety mye for oss og få denne
saken i orden,så vi kan ha vårt barnebarn i nærheten på våre gamle dager.

Mvh.
Marit og Jan Morten Hagen.
P.8.56

3533 Tyristrand.
Telf. Jan M.90048002
Telf. Marit.90085300

Tyristrand 3/7 2018.

Kart og ferdigattest samt løsning på kloakkutslipp fra Blekkerud vedlegges.
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltring

Dato
t2.r2.20r1

Dokid:
18065147
(18t2766-1)
Kopi av brev

Pros-lektconsult AS v/ Marie Grinder
Alunsjøveien 634

0957 oSLO

F'ERDIGATTEST
I henhold til plan- og bygningslovens g 99.

. GNR.255/55 - TYRISTRAND -

Vi ha¡ 07.12.2011 mottatt anmodning om ferdigattest fra Prosjektconsult AS v/ Marie Grinder,
vedlagt kontrollerklæring.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på
myndighetenes avsluûring av saken.

- D.en kontrollansvarlige for utførelsen forutsettesderfoeåla-sørget forsluttkontrollog
avsluttende giennomgang av kontrolldokumentasjon for det ferdige arbeidet. Gjennom dette har
den kontrollansvarlige belaeftet overfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende
resultat, og at byggearbeidet er utfu i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av
plan- og bygningsloven og vedtak i saken.
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter (fr.
Pbl's. $ 93).Bruksendring krever særlig tillatelse (ifr. Pbl's. $ 93).

Beskrivelse: Hytte
Bygningsnummer: 24794660

Anmerkninger: Vi har ikke foretatt ferdigbesiktigelse i forbindelse med utskriving av denne
ferdigattesten.

Saksnr.
041835-13

Løpenr.
28sO6ltl

Arkivkode
BYG 255/55

Deres ref.

TELEFÀX
32 tt 77 t3

ì#å"jîr''iî'.å'ä*'*"Ø
E-post roar.nilsen@ingerike.kommrme.no

Kopi til:
Willy Holth, Vetlandsveien 80, 0685 OSLO

POSTADRESSE KONTORADRESSE
Postboks 123 Sentrum
3502 HøNEFOSS
e-postadresse: posûnottak@ringerike.kommune.no
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M0TTATT 31 ¡.r¡u, Züiti

z
Ringerike kommune
Pb. 1 23 Sentrum
3502 Hønefoss

Advokat

advokatfirmaet

Hønefoss, 29 08,2CI:t8

GN R. 255 BN R. 55 I RINGERI KE KOMMUNE - OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ

AVSLAG PÄ SøKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUDET I LNF-

OMRÅDET I FORBI NDETSE M ED SøKNAD OM BRU KSENDRIN G FRA HYTTE TIt
BOLIG

Vedlagt følger klage på avslag om søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF

området i forbindelse med søknad om bruksendring fra hytte til bolig.

På vegne av tiltakshaver bes det om at Ringerike kommune omg¡ør sitt vedtak,

og at det gis nØdvendig dispensasjon for å kunne få bruksendring fra fritid til
bolig.

For det tilfellet at Ringerike kommune ikke omgj@r sitt vedtak, bes det om at
klagen oversendes Fylkesmannen i Buskerud.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Bentzen AS
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advokatfirmaet

Fylkesmannen i Buskerud
Pb. L604

3007 Drammen

Hønefoss, 2ii,ilB. 2tJ I I

GNR. 255 BNR. 55 I RINGERIKE KOMMUNE - KLAGE PÄ AVSTAG PÄ SøKNAD
OM DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUDET I LNF- OMRÅDET I FORBINDETSE

MED SøKNAD OM BRUKSENDRING FRA HYTTE TIt BOTIG

L. INNLEDNING

Vi bistår Jan Morten og Marit Helene Hagen, heretter <Hagen> eller
<tiltakshaver>, hjemmelshavere til gnr. 255 bnr. 55 i Ringerike kommune, og
tiltakshavere i forbindelse med sØknad om bruksendring fra hytte til bolig, og
sØknad dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanens bestemmelser om
LNF område i den forbindelse.

Det vises til avslag på søknad om dispensasjon datert L4. august 201_8, hvor
Ringerike kommune avslår Hagen sin søknad om dispensasjon fra
byggeforbudet i LNF området, og dermed også søknad om bruksendring. For
ordens skyld vises til Ringerike kommunes saksnummer L8/2766-5.

På vegne av Hagen klages det med dette på kommunens vedtak. Klagefristen
er 3 uker fra 1 4. august 20L8, og denne klage er således rettidig.

2. FAKTISKE FORHOTD

2.1 .Kort om eiendommen

120L7 kjøpte Hagen gnr, 255 bnr. 55 i Ringerike kommune. Jan Morten og
Marit Helene fikk hjemmel til %ideell andel hver av eiendommen ved
tinglysing av skjøte den l-2. mai 2OL7 med dokumentnummer 507008.
Eiendommen ligger på Tyristrand, nærmere bestemt ved Hagabru, er oppgitt å

være ca L6L9 m2, og har i dag påstående en hytte.

Bilag 1: Kart over gnr. 255 bnr. 55 i Ringerike kommune

L



Den aktuelle hytta ble bygget i2OLL, og det ble gitt ferdigattest fra Ringerike kommune den 12
desember 201 1 .

Bilag 2: Ferdigattest datert l-2. desemb er 2OLI

Hagen kjØpte eiendommen med det utgangspunkt at Hagens barnebarn skal bo der frem til han
overtar Hagen sin bolig. Hagen og barnebarnet planlegger med tiden å bytte bosted, da bnr. 55
(forutsatt tilfredsstillende avløp) vil være mer hensiktsmessig for 2 eldre personer.

2.2.Ønske om å etablere minirenseanlegg - SØknad om bruksendring

Den 5, september 201-7 mottok Ringerike kommune en henvendelse fra Hagen vedr. renseanlegg
for kloakk og gråvann. Det ble fra kommunens side orientert om at det pt. ikke tillates flere utslipp
for hytter. Det ble samme dag informert om fra Hellum i Ringerike kommune om at en mulig
løsning kunne være å søke om bruksendring fra hytte til bolig.

Den L9. juni 201 8 kontaktet BA- Service AS, på vegne av tiltakshaver, Ringerike kommune vedr.
mulighetene for å installere et renseanlegg på bnr. 55. I epost fra Ringerike kommune v/lngrid
Srømme samme dag ble det informert om at dersom det monteres minirenseanleggslamtØrker
som ikke må tømmes, og restutslippet ledes til en helårsbekk, burde det være mulig å tillate
utslipp. Dette fordi eiendommene da ikke er avhengig av en oppgradering av broen over
jernbanen. En forutsetning er da imidlertid at gnr. 255 bnr. 55 får tillatelse til bruksendring fra fritid
til bolig, da Ringerike kommune ikke tillater minirenseanlegg på hytter i Ringerike.

Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig ble av denne grunn sendt Ringerike kommune den
3. juli 201-8. Tiltakshaver ønsker å få Ringerike kommunens tillatelse til bruksendring fra hytte til
bolig. Det søkes om dispensasjon fra byggeforbudet i LN F område, for å kunne endre bruken på det
påstående bygget på bnr. 55 fra fritidsbolig til bolig. For Hagen er det i seg selv ikke avgjørende
hvor vidt bygget på bnr. 55 er rubrisert som fritidsbolig, eller bolig, så lenge de kan etablere en
tilfredsstillende avløpslØsning og barnebarnet kan bo i hytta eller boligen.

Bilag 3: Søknad om bruksendring og sØknad om dispensasjon juli 201_8

Den l-4. august 201 8 fattet Ringerike kommune avslag i saken. Hovedutvalget for miljø- og
arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbudet i kommuneplanbestemmelsene S 2.1 for LN F-

områder blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med dispensasjon ikke er klart stØrre enn
ulempene.

Bilag 4: Vedtak fra Ringerike kommune datert L4. august 201 8

3. RETTSTI G

3.1 . SØknad om dispensasjon fra byggeforbud i kommuneplanens bestemmelse 5 2.1
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Generelt om dispensasion

Etter pbl. S 19-2 første ledd kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i medhold av denne lov.

Pbl. 5 1-9-2 andre ledd angir vilkårene for dispensasjon. Av bestemmelsen fremgår det at
dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir "vesentlig tilsidesatt". I tillegg må fordelene ved
dispensasjonen være "klart større" enn ulempene etter en samlet vurdering.

Begrepet "klart større" er et dynamisk begrep der forholdsmessigheten mellom de konkrete
fordelene og ulempene er avgjørende. Vurderingen skjer altså uavhengig hvor store fordelene og
ulempene objektivt sett er hver for seg.

I tredje ledd fremgår det at det i helhetsvurderingen særlig skal legges vekt på konsekvensene for
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Dispensasjonen har ingen nevneverdig betydning for disse
momentene.

Verken hensvnene bak bestemmelsen det disoenseres fra. ell r hensvnene i lovens
formålsbeste mmelse blir <vesentlis t¡ls¡desattD

Lovens formålsbestemmelse, ¡nntatt i pbl 5 L-1, gjelder en overordnet bærekraftig utvikling for den
enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, ivaretakelse av hensynet til barn og unges
oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene mv.

Som bakgrunn for sitt vedtak uttaler Ringerike kommune følgende:

<Bakgrunnen for å kreve tilknytning til offentlig avløpsledning er å fremme en bærekraftig utvikling,
sikre forsvarlig byggetiltak og medvirkning fra berørte interesser. Dette er grunnen til kommunens
restriktive holdning til private renseanlegg på fritidseiendommer i Ringerike. Dersom et privat
renseanlegg aksepteres, vil hensynet bak plan-og bygningslovens formålsbestemmelse til dels sikres.
likevel ikke alltid på en like tilfredsstillende måte som tilknytning til offentlig kloakkanlegg>.

Denne side er ikke enige i at lovens formålsbestemmelse blir <vesentlig tilsidesatt> ved å skulle
åpne opp for dispensasjon til bruksendring i dette tilfellet, og dermed også for at tiltakshaver gis
tillatelse til å bygge et minirenseanlegg. Til dette finner vi grunn til å påpeke at vilkåret etter pbl. er
at hensynene <vesentlig tilsidesettes>. At kommunen mener at et privat anlegg ikke alltid vil være
like tilfredsstillende som tilknytning til offentlig kloakkanlegg vil ikke slik denne side ser det
innebære en (vesentlig> tilsidesettelse av lovens formålsbestemmelse. Nettopp ved å skulle tillate
at det i dette tilfellet dispenseres fra byggeforbudet, og tiltakshaver gis anledning til å bygge et
renseanlegg, vil man kunne sikre en bærekraftig utvikling for både den enkelte, samfunnet og for
fremtidige generasjoner ved at avløpshåndteringen blir sikrere og dermed også mer miljøvennlig.
Dette vil igjen være positivt for både ivaretakelse av hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og
estetisk utforming av omgivelsene.

Denne side kan heller ikke se at hensynene bak byggeforbudet i kommuneplanens bestemmelser g

2. L blir <vesentlig tilsidesatt>.
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Kommunen skriver følgende :

<Hva gielder hensynet bak byggeforbudet i LNF- områder skal dette i hovedsak fremme og sikre
frilufts- og naturliv. Dette er bakgrunnen for begrensningene i nåværende kommuneplan i soneplan for
Äsa, der det skal vurderes om det er overvekt av boliger i området. Flere boliger i [N F- område vil øke
belastningen på frilufts- og naturliv, noe som ikke er gnskelig. Dersom en h¡te søker om bruksendring,
kan dette løre til at flere ønsker å søke om det samme. Selv om en enkelt bruksendring eventuelt ikke
fører til en økt belastning på naturverdiene, må kommunen ta høyde for at en tillatelse kan føre til et
skred av sØknader>

Å tillate en bruksendring fra fritidsbolig til bolig i dette tilfellet, vil ikke slik denne side ser det
innebære noen økt belastning i LN F- områder. Objektivt sett er det snakk om et lite tiltak. Det er
snakk om bruksendring fra hytte til bolig i et område hvor det allerede ligger flere boliger. Hagabru
er en liten grend med ca L0 fastboende og en del hytter. Bruksendringen vil ikke innebære noen
endring i bygningene som er plassert på eiendommen, utover en rent formell rubrisering i

matrikkelen. Det er som nevnt søkt om bruksendring, da kommunen mener at dette er den eneste
løsningen for å få tillatelse til å installere et minirenseanlegg.

Slik denne side ser det vil det å åpne opp for en bruksendring i dette tilfellet være positivt.
Aksepterer kommunen at Hagen bygger et minirenseanlegg vil naturverdiene blir bedre ivaretatt
gjennom en sikrere avløpsløsn¡ng enn det som er iområdetfrafør. Ut ifra miljøhensyn vil det
være svært hensiktsmessig å få en tilfredsstillende løsning på avløpsproblemene i området.

I dag t6mmes utedoer til eksisterende hytter rett ut i skogen. Flere av de aktuelle hyttene ligger
svært nære Tyrifjorden. Et minirenseanlegg vil kun slippe ut rent vann, og omgivelsene rundt vil
ivaretas på en langt bedre måte. Dersom det i fremtiden skulle bli offentlig avløp i området, ønsker
selvfølgelig Hagen og tilknytte seg dette.

Når det gjelder kommunens bekymring for presedensvirkninger, kan ikke denne side se at det vil
by på problemer i dette tilfellet. Tiltakshaver ønsker i den forbindelse å påpeke at samtlige av de
aktuelle hyttene som ligger i området nedenfor bnr. 255 bnr. 55 er av eldre dato, fra omkring 1950
og utover, og er ikke isolert for bruk om vinteren. Etter Hagens oppfatning er en evt. presedens i

den aktuelle saken lite sannsynlig. Nesten alle hyttene er sommerhytter bygget fra i-950-tallet, og
langt fra dagens standard. Å skulle få til en kloakkløsning for disse hyttene, vil nærmes være
umulig, i beste fall svært kostbart.

Basert på ovennevnte er tiltakshaver klart av den oppfatning av at hensynene bak bestemmelsen
det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt ved
at dispensasjon gis.

Fordelene med disoensasion vil klart være stør enn ulemoene

Etter pbl. 5 L9-2 andre ledd må i tillegg <fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering>

Bestemmelsen betinger kun at fordelene må være objektivt større enn ulempene, og at det skal
være klart at fordelene er større enn ulempene. Begrepet "klart" medfører ikke at det skal være en
betydelig overvekt av fordeler; det er tilstrekkelig at det er overvekt - uavhengig om det er snakk
om store eller små fordeler og ulemper samlet sett.
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Ringerike kommune mener på sin side at fordelene med dispensasjon klart ikke vil være større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Til dette viser kommunen til at det er negativt at
eiendommen ikke er tilkoblet offentlig kloakkanlegg, og at dette må ses i sammenheng med at
broen over jernbanen er i dårlig stand.

Tiltakshaver er ikke enig med kommunen, og mener på sin side at fordelene ved å gi dispensasjon
klart må være større enn ulempene etter en samlet vurdering i dette tilfellet. Kommunen selv har
åpent opp for at et minirenseanlegg kan aksepteres for en bolig. Argumentet om at det er det er
en stor ulempe at eiendommen ikke er tilkoblet offentlig kloakkanlegg, kan derfor ikke tillegges
vekt. Videre vil tiltaket som nevnt ikke endre bruken, og tiltakshaver kan derfor ikke at broens
dårlige forfatning er av betydning. Hagen kan ikke se at det vil ha betydning for broen om bnr. 55
er fritidsbolig eller bolig. Den aktuelle broen er i dårlig forfatning, og det stilles krav til akseltrykk
på maks 5 tonn uavhengig av om det er boliger eller hytter på andre siden av broen.

Det fremheves videre fra kommunen sin side at en bruksendring kan påvirke infrastrukturen i

området, da de mener at en bruksendring kan medf üe økt press og Økt trafikk. Kommunen mener
at å åpen for bruksendringer vil endre forutsetningene for eksisterende hytter,
Til dette ønsker Hagen å gjenta som tidligere nevnt, at en bruksendring i dette tilfellet ikke vil
medføre endring i de faktiske forhold, og at disse ulempe kommunen mener bør ha betydning
dermed er svært marginale.

Fordelene ved det aktuelle tiltak, er riktignok ikke svært betydningsfulle og store på et overordnet
samfunnsmessig plan, men det er heller ikke et krav. For tiltakshaver er det imidlertid snakk om en
svært betydningsfull og stor fordel å få benyttet eiendommen på omsøkt måte. OmsØkte
dispensasjon vil gj@re at tiltakshaver får utnyttet eiendommen på best mulig måte, og det legges til
rette for at det kan etableres en langt sikrere og bedre avløpsløsning enn hva som er tilfellet i dag.

Det vil være fordel med å gi dispensasjon, at bygningen får etablert et avløpsanlegg knyttet til
eiendommen. Dette vil også løse avløpsproblematikken for boligen på naboeiendommen gnr. 255
bnr.29. Dette er positivt sett i lys av at eiendommen ligger i utkanten av hyttefeltet og grenser
mot flere boligeiendommer. Kommunen har selv trukket frem dette i sin vurdering.

Videre vil det være en klar fordel at eiendommen ikke ligger langt fra gang- og sykkelvei, og at det
er vei frem til den aktuelle eiendommen, slik kommuneplanen S L.0.2 krever.

Når ulempene er så vidt marginale eller ikke-eksisterende skal det svært lite til å konstatere
overvekt hva angår fordelene. I dette tilfellet er det snakk om betydningsfulle fordeler slik som
redegjort for ovenfor, og med svært marginale eller ikke-eksisterende ulemper.

Lovens krav om at fordelene må være "klart større" enn ulempene anses oppfylt.

3.2. Hensynet til likebehandling

I sin begrunnelse har kommunen trukket frem tidligere saker.

I 1-99L ble det gitt avslag på bruksendring for gnr. 255 bnr. 81-. Den aktuelle saken er ikke etter
Hagens oppfatning sammenliknbar da bnr. 81 ligger midt inne i hyttefeltet og ikke har vei frem til
hytta. Frem til bnr. 81 er det kun en utvidet sti, og det er ingen vinterbrøyting.

Avgjørelsen med å gi dispensasjon til gnr. 255 bnr. 91 var imidlertid slik denne side ser det riktig.
Den aktuelle eiendommen ligger i samme området som bnr. 55 hvor det stort sett er fastboende.
Renseanlegget bnr. 91 har installert fungerer godt, og er tilsvarende renseanlegget Hagen Ønsker å
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benytte. (Bio Vac minirenseanlegg med slamt6rke). Hensynet til likebehandling tilsier at det bør gis
dispensasjon også for bnr. 55, all den tid dette ble gjort for bnr. 9 j_.

4. OPPSUMMERT

Basert på ovennevnte mener tiltakshaver at det foreligger grunnlag for à omgjØre Ringerike
kommune sitt avslag av'J.4. august 2OL8, og at klagen tas til f6lge.

Evt. sp6rsmål i sakens anledning kan rettes til undertegnede på ilf .473L7238 eller epost
camilla@advb.no

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Bentzen AS

Advokat
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RI N G E RI KE KOM M U N E
Miljø- og arealforvalüring

Prosjektconsult AS v/ Marie Grinder
Alr rsjøveien 63A.

0957 oSLO

F'ERDI GATTEST
I henhold til plan- og bygningslovens g 99.

- GNR" 255/55 - TYRI STRAND -

Vi har 07 -12.2011 lottatt anmodning om ferdigattest fra Prosjektconsult AS v/ Marie Grinder,
vedlagt kontrollerklæring.

Ferdigattesten er ikke en belcreftelse på byggets tekniske kvatitet, men en belaeftelse på
myndighetenes avsluûring av saken.

D.en kontollansvarlige for uførelsen forutsettesderfor_.,åla-sørget fossluttkontro[og , _
avsluttende giennomgang av kontrolldolarmentasjon for det ferdige a¡beidet. Gjennoir dette har
den kontrollansvarlige belcreftet overfor kommunen at konüoll er-foretatt me¿ iilne¡sstill€,nde
rgsultat, og at byggearbeidet er utliart i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av
plan- og bygningsloven og vedtak i saken.
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter (ifi.
Pbl's. $ 93). Bruksendring krever særlig rillatelse (ifr. pbl's.

$ 93).

Bc,skrivelse: Hytte
Bygningsnummer: 2/794ú0

Anmerlminger: Vi har ikke foretatt ferdigbesiktigelse i forbindelse med utskriving av denne
ferdigattesten.

Satsbehadler: Rær Nilsen
Telefon: 321175 68
Þposf

Kopi til:
Willy Holth, Vetlandsveien 80, 0685 OSLO

Dokid:
18077940
(8t2766-7)
KoPi av brev fra Ringer¡ke kommune

POSTADRESSE KONTORADRESSE
Postùolcs 123 Sentum
3502 HøNEFOSS
e-postadrcsse: postnottak@ingerike.kommune.Do

TELEFON
32 tl 74 00



RI N G ERTKE KOM M U N E

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: lg/2766_4

Arkiv: CNR 255155

Sak 57118

saksprotoko'- søknad om bruksendring Gnr/bnr 255/55- Hagabru
Vedtak i Hovedutvalget for miljø_ og arealforvaltning:

1. Hovedutvafsel for nnljø_og arealforvaltning wrd
folmuneRlanbestemri.t"ñ" .ô'z.l for LN F_områ r
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Se orientering om klageadgang.

Behandring i Hovedutvarget for mirjø- og arearforuartning r3.0g.20rg:

Leder foresro voteringsrekkeførge som bre enstemmig vedtatt.

Avstemning:
Rådmannens forslag ble enstemmig r,.edtatt.

Dokid;
18077947
(18/2766-7)
Saksprotokoll



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3024-5   Arkiv: GNR 271/283, 

271/312  

 

 

Gnr/bnr 271/283, 271/312 - Hensmoveien 26 - Bruksendring fra kaldtlager til 

datasenter  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring fra kaldtlager til 

datasenter, mottatt 16.08.2018, til mottatte nabomerknader og og til rådmannens 

saksfremlegg: 

 

1. Søknad om bruksendring fra kaldtlager til datasenter godkjennes i prinsippet. 

 

2. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

 

3. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

SG Arkitektur AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Heen Eiendom AS, c/o Økonomihuset Regnskap AS, Kartverksveien 11, 3511 HØNEFOSS 

Aabye Eiendom AS, Postboks 1071, 3503 HØNEFOSS 

Kran Eiendom AS, Verkstedveien 36B, 3516 HØNEFOSS 

Opperud Eiendom AS, Postboks 3122, 3501 HØNEFOSS 

 

  

Sammendrag 

SG Arkitekur AS, har på vegne av Heen Eiendom AS, søkt om tillatelse til bruksendring av 

kaldtlager til datasenter i bygning plassert på eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 271/283 og 

271/312. Tiltaket vurderes å være i samsvar med gjeldende reguleringplan for området. 

Rådmannen anbefaler at det gis tillatelse til bruksendring. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok i juli 2018 henvendelse fra Heen Eiendom AS og Nettservice 

datadrift med spørsmål om bruksendring for kaldtlager som var tatt i bruk til datasenter. 

25.07.2018 ble det avholdt møte mellom kommunen ved byggesaksavdelingen og parter 

tilknyttet aktuell eiendom, Nettservice Datadrift og Heen Eiendom. Fra kommunen deltok i 

tillegg kommuneoverlege. I møtet ble det orientert om reaksjoner på støy fra virksomheten i 



- 

lagerbygg. Kommunen orienterte om søknadsplikt for bruksendring når bygning tas i bruk for 

annet enn det som er godkjent. 

 

02.08.2018 mottok kommunen merknad fra advokatfirmaet Bentzen AS på vegne av nabo, 

Kran Eiendom AS. I merknaden beskrives det at støy fra virksomhet til datalasenter medfører 

uholdbar belastning på naboene. Det kommenteres videre at Kran Eiendom AS legger til grunn 

at gjeldende regelverk blir fulgt slik at hensynet til naboene blir ivaretatt. 

 

10.08.2018 mottok kommunen kopi av innsigelse til nabovarsel til søknad om bruksendring fra 

Aabye Eiendom AS. Merknaden går ut på at bruksendring ikke aksepteres av nabo. Det 

kommenteres videre at utførte støymålinger ikke holder mål. 

 

16.08.2018 mottok kommunen søknad om bruksendring for lagerbygg fra kaldtlager til 

datasenter fra ansvarlig søker SG Arkitektur AS. Søknaden er innsendt som rammesøknad og 

det orienteres om at det vil bli søkt om igangsettingstillatelse når konkrete tiltak er klarlagt.  

I følgebrev til søknaden beskrives det at aktuell bygning, kaldtlager egner seg godt til 

datalagring og at det vil gjøres støydempende tiltak. Det vises videre til støyrapport utarbeidet 

av siv.ing. Bjørn Leifsen som sier at tiltaket ikke er i strid med gjeldende regelverk og det vises 

til at reguleringsplan angir formål til industri og lagerformål, samt at det ikke er satt støykrav i 

reguleringsplan. Det vises videre til at støyforhold i slike områder ikke faller inn under 

retningslinjene T-1442, men at arbeidsmiljøloven setter krav til støygrenser ved ulike typer 

arbeid. Videre kommenteres støynivå sammenlignet med arbeidstilsynets krav og at Nettservice 

datadrift vanskelig kan pålegges å gjøre noe med støysituasjonen. Av hensyn til naboene vil det 

likevel gjøres tiltak for støydemping hvor det er planlagt støydemping ved blant annet 

lydisolering av yttervegger og tak, ventilasjonsrister og eventuelle lydsluser. 

Støydempingstiltak er under prosjektering.  

Nabomerknader kommenteres i søknaden hvor det beskrives at det er ønskelig å gjøre tiltak 

slik at gjeldende regelverk blir fulgt. 

 

Tiltakshaver har i forbindelse med saken avholdt møte med naboer 13.08.2018 og 20.08.2018. 

I referat fra informasjonsmøte med naboer 20.08.2018 fremgår det at naboene ikke har 

motforestillinger mot bruksendring til datsenter, men at innvendingene går på støy fra anlegget. 

Tiltakshaver har redegjort for planlagte tiltak for støyreduksjon. 

 

17.09.2018 mottok kommunen tilsvar til nabovarsel fra advokat Harald Heggen Brørby AS på 

vegne av Aabye Eiendom AS, Kran Eiendom AS og Opperud Eiendom AS. Tilsvaret er stilet 

til kommunen med kopi til tiltakshaver og asnsvarlig søker. Ansvarlig søker eller tiltakshaver 

har per 21.09.2018 ikke inngitt merknader til tilsvaret. I tilsvaret kommenteres det at søknad 

om bruksendring skulle vært sendt inn og behandlet før bruksendringen ble gjennomført. Det 

kommenteres at støy varierer ut fra vær og forholdene ellers og utførte støymålinger 

kommenteres.Videre kommenteres det at støy fra virksomheten er skjemmende og har medført 

vesentlig endring i arbeidsmiljøet for omkringliggende naboer. Det kommenteres at støyen vil 

ha økonomiske konsekvenser og det vises til tålegrensevurderingen i grannelova § 2. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 150-05. Reguleringsplanen ble første gang vedtatt 

24.03.1984 og det er senere foretatt endringer, senere mindre endring med endring av 

bestemmelser sist vedtatt 19.12.2013. Reguleringsformålet følger av reguleringplankart hvor 

aktuell eiendom er innenfor område avsatt til industri. I reguleringsplanbestemmelsene § 2.2. 
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nr. 1 angis formålet hvor eiendommene innenfor indstriområdet kan "nyttes til industri- og 

lagerformål. Rådmannen kan tillate forretningsvirksomhet som har tilknytning til den enkelte 

bedrift i området".  

Området er i kommuneplanens arealdel er avsatt til erverv og reguleringsplanen grenser til 

tilstøtende reguleringsplan nr. 53, vedtatt 26.10.1970. 

 

Juridiske forhold  

Det følger av plan- og bygningsloven § 21-4, første ledd, første punktum, at kommunen snarest 

mulig og senest innen frister som fremgår av plan- og bygningsloven § 21-7, skal gi tillatelse 

dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Bestemmelsen 

gir uttrykk for "byggeretten" og skal klargjøre at kommunen har plikt til å gi tillatelse så fremt 

det ikke foreligger avslagsgrunn eller det vedtas midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og 

bygningsloven § 13-1. For tiltak som er i samsvar med lov og forskrift kan det bare stilles 

vilkår dersom adgang til å stille vilkår har hjemmel i lov. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 

 

Økonomiske forhold 

Etter forvaltningsloven § 36, første ledd, fremgår det at en part, etter nærmere vilkår, har rett 

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

dersom vedtaket påklages og endres til gunst for parten.  

 

Saken vurderes ellers ikke å ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas 

saksbehandlingsgebyr og gebyr kommer som inntekt for kommunen etter selvkostprinsippet.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Det er ikke gjennomført informasjon eller høring i forbindelse med saken. Miljørettet helsevern 

har ved kommuneoverlegen vært involvert i saken ved møte om saken og har vurdert at det 

ikke er behov for å gi uttalelse i saken basert på at virksomheten er beliggende i et 

industriområde hvor det ikke er sårbare objekter som boliger, omsorgsinstitusjoner eller skoler 

mm. Ansvarlig søker har i følgeskriv orientert om at det ikke er søkt arbeidstilsynet i 

forbindelse med bruksendring da det ikke er varige arbeidsplasser i aktuell bygning.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1:  

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken vurderes ikke å være av prinsipiell karakter. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til søknad om bruksendring fra kaldtlager til datasenter. Reguleringsplan 

tillater industri- og lagerformål og tiltaket vurderes å være i samsvar med formålet. Det er ikke 

fastsatt støykrav i reguleringsplan. Kommuneplanen fastsetter i fellesbestemmelser for alle 

byggeområder § 1.0.4 at anbefalte støygrenser i tabell 2 i "Retningslinjer for behandling av støy 

i arealplanleggingen T-1442" skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. 
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I forbindelse med søknad er det kommet merknader fra fire naboer. Merknadene går i 

hovedsak på støy hvor støyen oppleves belastende for omkringliggende virksomheter. 

Tiltakshaver har innhentet støyvurdering og det er gjennomført støymålinger. Konklusjon i 

vurderingene er at målt støy ikke strider mot gjeldende regelverk som i hovedsak knyttes opp 

til arbeidsmiljølovens krav. Rådmannen har forståelse for at støy oppleves belastende. Tiltaket 

er likevel plassert i et regulert industriområde hvor det må påregnes at det kan etableres 

virksomhet som gir mer støy enn det som kan aksepteres i områder regulert til for eksempel 

bolig eller næringsområder med kontorvirksomhet. Bruksendring er i tråd med lov og forskrift 

og det vurderes derfor ikke å foreligge hjemmel for å stille vilkår om støybegrensninger etter 

plan- og bygningsloven. 

 

I tilsvar fra Advokat Harald Heggen Brørby AS vises det til granneloven § 2. Rådmannen 

bemerker at granneloven er en privatrettslig lov som regulerer forholdet mellom private parter 

og kommunen har ikke myndighet etter granneloven. Etter plan- og bygningsloven er 

utgangspunktet at kommunen ikke skal ta stilling til privatrettslige spørsmål ved behandlingen 

av byggesaker med mindre annet følger av bestemmelser i plan- og bygningsloven. 

Privatrettslige forhold kommunen må ta stilling til i byggesak gjelder i hovedsak vannforsyning, 

avløp, atkomst og avstand. 

 

Rådmannen anbefaler etter dette ikke å ta hensyn til nabomerknader, men til å godkjenne 

søknad om bruksendring. 

 

Vedlegg 

18/3024-4 Støyproblemer fra Hensmoveien 26 - Tilsvar nabovarsel 

18/3024-3 E-post dialog 

18/3024-1 Meldingstekst.html 

                 Følgeskriv søknad om rammetillatelse.pdf 

                 Søknad om tiltak.pdf 

                 C-1 Opplysninger gitt i nabovarsel.pdf 

                 C-2 Kvittering for sendt nabovarsel.pdf 

                 C-3 Merknad Kran eiendom AS.pdf 

                 SV Nabovarsel.htm 

                 C-5 Merknad Nabovarsel Aabye.pdf 

                 Innsigelse til nabovarsel vedr. bruksendring av Gnr. 271 Bnr. 283, Hensmoveien   

                 26, 3516 Hønefoss.htm 

                 D-1 Situasjonsplan.pdf 

                 E-1 prinsippskisse.png 

                 G-1 Erkl ansvar SG ark.pdf 

                 G-2 Gjennomføringsplan 01.pdf 

                 Q-1 Rapp Verkstedvn Hensmoen rev.pdf 

                 Klage på støy fra naboeiendom 

Kartgrunnlag - situasjonsplankart 1:7000 og oversiktskart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADVOKAT
HARALD HEGGEN BRØRBY AS

MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING
BLOMS GATE 3. 35IO HØNEFOSS

þ:0TT,{TT I,¿ ,_,i, i':lT

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502Hønefoss

17.09.2018

STØYPROBLEMER FRA HENSM OVEI EN 26- TI LSVAR NABOVARSEL
FRA

Aaby Eiendom AS, Kran Eiendom AS og Opperud Eiendom AS har tatt kontakt med
undertegnede for bistand.

Ole Alexander Heen/SG arkitektur AS har sendt inn søknad om bruksendring fra
kaldtlager til datalagring/bitcoin mining for gnr. 271bnr.283- Hensmoveien 26.

Bruksendringssøknad skulle vært sendt inn og behandlet før bruksendringen faktisk
ble giennomført.

Lokalene er allerede benyttet til datalagring/bitcoin mining. Nettservice Datadrift
flyttet inn i lokalene rundt april. Lagerlokalet har nå fått store vifter ut mot
Verkstedveien som generer mye, vedvarende og sjenerende støy for naboene.

Dette har medført en vesentlig endring for arbeidsmiljøet for de omkringliggende
naboene i Verkstedveien.

Det er for Aabye Eiendom AS, Kran Eiendom AS og Opperud Eiendom AS uvisst
hvem som er ansvarlig for støyen.

I henhold til grannelova er nabo den som eier og bruker eiendommen. Her eier Erik
Christoffer Heen eiendommen. Det antas at Nettservice Datadrift AS drifter
datamaskinene. Et spørsmål er hvem som er eier/ansvarlig for maskinene som støyer?
Hvem eier selskapet som eier maskinene og hvem sitter i styret? Dette må opplyses til
naboer og kommunen.

Driften i lokalene i Hensmoveien26 er langt mer støyende enn kaldtlageret som
allerede var der. I tillegg er det vesentlig mer støy enn driften som er hos de berørte
eiendommene. Støyen er også vedvarendehøy. Bedriftene i området lager ikke
vedvarende støy døgnet rundt.

Driften skal inn i et område nå hvor det er kontorer, undervisning både ute og inne, det
er butikk i området og det kan komme flere butikker. Noe av arbeidet til bedriftene
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Advokat Harald Heggen Brørby AS
Org.nr. 989 9724l3MVA
Telefon: 32 12 63 88

Bankkonto: 5146 05 30729
Klientkonto: 5146 05 30745
E-post: marit@adv-brorby.no

Advokat
Harald Heggen Brørby
Ttf 95 12 63 88

E-post: harald@adv-brorby.no

Advokatfullmektig
Marte Holte Brørby
Tlf.99 73 74 15

E-post: marte@adv-brorby.no



rundt må foretas ute, men det er blitt vanskeliggjort og har til tider vært umulig
grunnet støyen fra Hensmoveien 26. Samtaler ute har ikke vært mulig og de hardest
bercrte eiendommene har ikke kunnet ha vinduer oppe.

Naboene har merket at støyen har variert og varierer ut fra vær og forholdene ellers.
Dette er naturlig. Maskinene må kjøles ned med vifter. I sommer har det vært svært
varmt noe som har giort at viftene har gått kontinuerlig og med et utålelig støynivå for
naboene. Støyen er også vedvarende noe som gjør det slitsomt å jobbe i over noe tid.

Vi har mottatt opplysninger om støymålinger fra Nettservice Datadrift AS. Disse er
imidlertid ikke akseptable.

De dagene støymålingene ble foretatt var ikke støyen så høy som den har vært ellers.
Om viftene var skrudd ned, vites ikke. Men det må uansett være et krav om at støyen
måles over tid, i forskjelligvær, i forskjellige årstider. Kommunens vurderinger må
også basere seg på de høyeste støynivåene som naturlig nok vil være om sommeren.

Det må foretas støymålinger som tarhøyde for det overnevnte og det forventes at
kommunen/pIan- og bygningsetaten besørger/krever støymålinger som en nøytral og
upartisk part.

Dersom det tillates bruksendring, må det igangsettes vesentlige tiltak for å redusere
støyen. Tiltakene kan ikke bare være tilstrekkelige nå, men også om sommeren når
viftene genererer mest støy. Dersom tiltakene ikke igangsettes innen rimelig tid
ogleller er tilstrekkelige må virksomheten stoppes.

Grannelova må være førende i kommunens vurdering slik at det ikke oppstår
unødvendige konflikter mellom naboene.

Tålegrensevurderingen i grannelova $ 2 skal her vurderes.

I grannelova $ 2 fremgår:

Ingen mäha, giera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade

eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for

farleg.

I avgierda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggfast vekt på kva som er

teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller ulempa.

Det skal jamvel takast omsyn til naturmangfaldet på staden.
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I avgjerda om noko er urimeleg, skal det vidare leggiast vekt på om det er

venteleg etter tilhøva på staden og om det er verre enn det som plar fylgia av vanlege

bruks- eller driftsmåtar på slike stader.

Jamvel om noko er venteleg eller vanleg etter tredje stykket, kan det reknast som

urimeleg så langt som det fører til ei monaleg forverring av brukstilhøva som berre

eller i særleg grad råkar ein avgrensa krins av personar.

Det skal med andre ord ikke settes i gang noe som er til vesentlig skade eller ulempe
for naboeiendommene.

Vedlagt avisutklipp fra dagens næringsliv av 2L08.2018. Som det fremgår her, har
naboene til Kryptovaults anlegg på Follum klaget på støy. Det fremgår også her at det i
Dale i Norge har vært samme reaksjon hos naboene.

I Follums tilfelle er det privatpersoner som bor rundt. Men det gf elder tilsvarende for
Hensmoen og naboene til Hensmoveien 26. Kontor/industri/bedrifter har også krav på
vern mot vedvarende støylstøyende naboer.

Slik det fremstår nå, er støyen fra Hensmoveien 26 svært skjemmende. Det påvirker
arbeidsmilj øettil naboene rundt, og vil også ha økonomiske konsekvenser for disse
ved at ansatte blir syke og at de ikke kan ha opplæring/arbeid utenfor bygningen til
naboene. Noen leier ut lokalene sine og det er lite sannsynlig at noen vil leie lokaler
slik det nå er blitt. Verdien ved salg av eiendom vil også påvirkes av dette. Støyen fra
Hensmoveien26 er med andre ord ikke akseptabel og overskrider nabolovens
tålegrense.

Vi vet pr nå ikke hvilken betydning en ytterligere eventuell utvidelse med økt antall
maskiner og vifter vil ha for fremtidig støy. Sannsynligvis vil støyen da øke. Det er
uklart om det er planer for utvidelse. Vi ber om en avklaring og tiltak i forhold til
dette.

Virksomheten skulle aldri vært igangsatt i utgangspunktet, og det skulle under enhver
omstendighet ikke vært igangsatt uten at støyskjerming var päplass. Selv om anlegget
da egentlig burde blitt krevet stengt, er mine klienter tilbøyelige til at det frem til
kommunens behandling av saken åpnes for tiltak for støydemping. Eivind Ruud ved
Nettservice har tatt kontakt og opplyst at de ønsker å iverksette tiltak for å dempe
støyen.

Undertegnede har bedt om en tilbakemelding på fremdriftsplan og når dette
igangsettes og forutsetter at jeg får en rask tilbakemelding på dette.

Det tas forbehold om at vi kommer med ytterligere kommentarer til nabovarselet.

3



Det bes om at all konespondanse til mine klienter går direkte til meg.

hilsen

te
Advokatfullmektig
Advokat Harald Heggen Brørby AS

Kopi til

Nettservice Datadrift AS vÆivind Ruud

Erik Christoffer Heen

Ole Alexander Heen

Jt'

4



Fra: ole@heeneiendom.no [ole@heeneiendom.no] 

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

Kopi: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no]; Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; 

Nina Krogstad [nk@sgark.no] 

Sendt: 27.08.2018 10:43:51 

Emne: Gnr 271 Bnr 283 og 312. Nabomøte i forbindelse med Søknad om rammetillatelse for bruksendring fra kaldtlager til datasenter 

Vedlegg: AntMiner-S9-Installation-Guide.cleaned.pdf 

Hei 
Oversender referat etter møte med naboer langs Verkstedveien mandag 20.08.2018 kl 0900, Hensmoveien 26.  
Referat  inneholder også tilbakemelding på spørsmål stilt under møtet. Naboer har ikke kommet med merknader til referat/tilbakemeldinger.  
 
Tilstede var:  
Thomas Bohlin, Kran eiendom AS 
Kåre Aabye, AAbye Eiendom AS 
Per Holm, Liebherr mobilkraner   
Per Marius Holm, Liebherr mobilkraner   
Adv. Harald Brørby som representerer naboene Holm, Aabye, Bohlin og Opperud.  
Eivind Ruud, Nettservice datadrift 
Trond Iver Pedersen, Cowi AS, rådgiver akustikk  
Ole Alexander Heen, Heen eiendom AS 
 
Mvh  
Ole Alexander Heen 
SG arkitektur as 
 
 

Fra: ole@heeneiendom.no <ole@heeneiendom.no>  
Sendt: 23. august 2018 09:45 
Til: Harald@adv-brorby.no 
Kopi: 'Eivind Ruud' <eivind.ruud@nettservice.no> 
Emne: Datasenter Hensmoveien 26, svar på spørsmål stilt i møte vedrørende nabovarsel 
 



Hei! 
 
Viser til informasjonsmøte i forbindelse med nabovarsel til søknad om bruksendring fra lager til industri/datalagring i kaldtlager 1100 m2 Hensmoveien 26. 
Det ble utvekslet informasjon om situasjonen og planlagte tiltak for støydemping, og synspunkter på dette.  Synspunkter er kjent fra tidligere skriv – i 
hovedpunkter: 
- Støynivå fra datasenter for høyt. 
- Manglende informasjon 
- Fremdrift på tiltak. 
 
Det ble diskutert hvordan vi går frem i fortsettelsen. Naboer har ikke motforestillinger mot datasenter, men innvendingene går mot støybelastningen som 
ikke er akseptabel med dagens støybelastning. Nettservice datadrift og Heen eiendom ønsker å gjøre støydempende tiltak. Tiltak kan ikke igangsettes før 
tillatelse til bruksendring  foreligger, men det kan forberedes slik at det kan igangsettes så fort som mulig etter godkjenning.  
 
Vi oppfattet en enighet om at en rask prosess slik at tiltak kan iverksettes så fort som mulig var ønskelig for alle parter.  
 
Møtet endte med at naboer ønsker tilbakemelding på 3 forhold. 
 
  1.  Lyddata fra dagens utstyr 
  2.  Plan for tiltak mot støy 
  3.  Fremdrift. 
 
Pkt 1 Lyd fra utstyr. 
Se vedlagte datablad. 
 
Pkt 2 Lydreduksjon. 
Vi har en plan for lydreduksjon som ble presentert i møte mandag 20.08.18. Innebærer i korte trekk. 
 
  *   Annen layout på plassering av datainstallasjoner. Disse fjernes fra yttervegg slik de er plassert i dag, og settes opp i rader litt inn fra fasaden med 
mulighet for lydtiltak mellom installasjon og yttervegg. Layout vil kunne endre seg, men poenget er at de flyttes inn i bygget slik at det gir mulighet for 
nødvendige lydtiltak.  
  *   Yttervegger og tak skiftes til isolerte veggelementer (Forutsatt at dette gir regningssvarende effekt, hvis ikke må alternative tiltak vurderes. Foreløpige 
undersøkelser viser at det vil gi en god effekt, og er tiltaket er planlagt gjennomført.) 
  *   Det settes inn ventiler med lydfeller i yttervegg. Lydfeller enten i form av lyddemping i selve ventilen, eller som kammer innenfor yttervegg. 



Vi må ta forbehold om at det kan komme endringer i planene ut fra resultater i videre prosjektering. Det antyder uansett noe om tiltenkt nivå. 
Vår intensjon er at skisserte planer gjennomføres. Dersom kommunens krav er strengere enn resultatet av nevnte tiltak vil vi forholde oss til det. 
 
Pkt 3. Fremdrift 
Fremdrift starter ved godkjent bruksendring. 
Fra bruksendring er godkjent antas 14 dager til oppstart av arbeidene. 
14 dager flytting/sikring av dagens installasjoner 
1 mnd rivning og oppføring av nye vegger og tak 
1 mnd ventilasjonsinstallasjon og bygningsmessige lydtiltak inne i bygget. 
1 mnd innvendige utstyr og elektroinstallasjoner. 
 
Dvs etter 3 mnd vil i all vesentlighet lydtiltakene være i virksomhet. Videre innvendige installasjonsarbeider vil kunne pågå noe lenger. Dette er en realistisk 
skisse etter vår vurdering, men må oppdateres/omforenes med valgte entreprenører. Vi er allerede i kontakt med ventilasjonsentreprenør som også deltar i 
prosjekteringen, og det har vært kontakt med flere bygningsentreprenører.  
 
Tilbakemeldingen skal gå til Adv. Harald Brørby som representerer naboene langs Verkstedveien i fellesskap. 
 
Håper dette var svar på deres spørsmål.  
 
Mvh 
Heen eiendom AS 
Ole Alexander Heen 
 
 



Fra: Nina Krogstad [nk@sgark.no] 

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

Kopi: Ole Alexander Heen [oah@sgark.no] 

Sendt: 16.08.2018 08:48:26 

Emne: Gnr 271 Bnr 283 og 312. Søknad om rammetillatelse for bruksendring fra kaldtlager til datasenter 

Vedlegg: Følgeskriv søknad om rammetillatelse.pdf; Søknad om tiltak.pdf; C-1 Opplysninger gitt i nabovarsel.pdf; C-2 Kvittering for sendt 

nabovarsel.pdf; C-3 Merknad Kran eiendom AS.pdf; SV: Nabovarsel; C-5 Merknad Nabovarsel Aabye.pdf; Innsigelse til nabovarsel vedr. 

bruksendring av Gnr. 271 Bnr. 283, Hensmoveien 26, 3516 Hønefoss; D-1 Situasjonsplan.pdf; E-1 prinsippskisse.png; G-1 Erkl ansvar SG 

ark.pdf; G-2 Gjennomføringsplan 01.pdf; Q-1 Rapp Verkstedvn Hensmoen rev.pdf 

Vedlagt søknad om rammetillatelse for bruksendring fra kaldtlager til datasenter – Hensmoveien 26 
 
Nina Krogstad 
 
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss 
 
Tlf. sentralbord 32 17 06 20 
Tlf. direkte 98 66 84 79 
 



arkitektur

Ringerike Kommune
Byggesak

postmottak@ringerike.komm u ne.no

Deres ref Vårt saksnr:

2960

Vår dato:
1 6.08.2018

Følgeskriv til søknad om rammetillatelse for bruksendring fra kaldtlager til datasenter på gnr. 27! | bnr.283
og3L2

Generelt
Tiltakshaver Heen eiendom AS (hjemmelshaver Erik Christoffer Heen 271 /283 og Heen eiendom AS 27U31 2)
søker bruksendring fra eksisterende kaldtlager på 1077 m2 til datasenter.

Eiendommen omfattes av REGULERINGSBESTEMM ELSER, 0605_1 50-05 Detaljregulering for Hensmoen
Eiendommen er regulert til lndustri (BlN).

Etter møte med Ringerike kommune, byggesak onsdag 25. juli 201 8 var det enighet om at virksomheten
defineres som industri, ikke lager. Virksomheten faller inn under reguleringsformålet, men er ikke iht byggets
status som kaldtlager.

Naboer har reagert på økt støybelastning fra utstyret som benyttes til datalagring, og det har vært dialog
mellom Nettservice datadrift som er leietaker og drifter av dataanlegget, og naboer siden mai 2018.

Eksisterende bebyggelse - kaldtlager - benyttes til virksomheten. Bygget egner seg funksjonsmessig godt til
datalagring slik det står i dag, men vi vil gjøre støydempende tiltak. Det er gjort støymålinger på

naboeiendommer av Siv. lng. Bjørn Leifsen, og utarbeidet en rapport som sier at tiltaket støymessig ikke er i

strid med gjeldende regelverk på eiendommen som reguleringsmessig er definert som industri.

Det fremkommer av rapporten til Siv ing Bjørn Leifsen at reguleringsplanen angir formålet industri- og lager, og
omtaler ikke krav til støy, verken innad i området eller ovenfor omkringliggende bebyggelse. StØyforhold i slike
områder kommer ikke under StØyretningslinjene T-1442. De omhandler bare hensynene til støyømfintlig
bebyggelse, dvs boliger, fritidsbebyggelse, barnehager, skoler og helseinstitusjoner.

Videre heter det i rapporten at ArbeidsmiljØloven setter krav til støygrenser ved ulike typer arbeid, såkalte
støygrupper (l-lll):

l: Store krav til vedvarende konsentrasjon eller behov for å føre uanstrengt samtale.
Grenseverdi 55 dB. (Gjennomsnitt i l time).
ll: Viktig å føre samtaler, eller vedvarende store krav til presisjon, hurtighet eller
oppmerksomhet. Lite støyende utstyr direkte knyttet til arbeidet. Grenseverdi 70

dB. (Gjennomsnitt i l time).
Eksempler bla.a.:
. Prosesskontroll og fjernmanøvrering
. Ekspedisjon i forretninger og varehus
. Manuell montasje, kontrollsortering, pakking, lagerarbeid m.v.
lll: StØyende maskiner og utstyr under forhold som ikke går inn under gruppe I og ll.
Grenseverdi 85 dBA. (Gjennomsnitt i l time).

I et område for industri/lager som her, kan en ha situasjoner for alle tre støygrupper. Men det er nok
støygruppe llsom er mest typisk, selv om en i noen situasjoner vil kunne ha situasjoner også istøygruppe I

(undervisning og møter).

Firmanavn:
SG arkitektur AS

Adresse:
Hvervenmoveien 49
35 I I Hønefoss

Sentralbord:
32 t7 0620
Nettadresse:
www.sgark.no

Bankgiro:
2280 0s 001 r0

Foretaksregisteret
992 006 994



Støymålinger viser at innvendig stØynivå på naboeiendommene ligger markant under kravene.
StØymålinger viser at utendørs støynivå ved fasade på naboeiendommene ligger opp til 63,1dB som er under
Arbeidstilsynets krav til støygruppe ll med 70 dBA. Stpynivået skal søkes redusert til 10 dB under nedre
tiltaksverdier, dvs 60 dB

Vår konklusjon vedrørende støy er at i forhold til at støysituasjonen er i et industriområde, og at krav til
grenseverdiene delvis er fraværende, og at målte støynivåer ikke kan sies å være utilbørlige, kan en vanskelig
se at Nettservice Datadrift kan pålegges å g1øre noe med støysituasjonen.

Siden virksomheten åpenbart skaper misnøye blant naboer vil vi av hensyn til omgivelsene gjennomføre tiltak
for støydemping. De enkleste tiltakene vil være fasadedemping på naboeiendommer evt stØyskjerm på egen

eiendom, men den beste støydempingen for området som helhet vil være demping på kilden, dvs bygget. Dette
tenkes gjort på fplgende måte:
- Endret layout på utstyr ved at maskiner flyttes bort fra fasaden og plasseres inn i bygget.
- Lydisolering av skall - yttervegger og tak.
- Ventilasjonsrister i vegg for luft inn, samt utkast over tak.
- Evt lydsluser i forbindelse med inn- og utluft
Det presiseres at dette er tenkte løsning som er under prosjektering. Tiltakene vurderes av lyd- og
ventilasjonskonsulent for å sikre tilstrekkelig luftutskifting/varmeevakuering samt virkning av de forskjellige
lydtiltakene - kost/nytte.

Arkitektonisk vil bygget få ny fasadekledning med ventilasjonsrister langs hele langveggene. Evt takhatt langs

mønet til utluft. Det vil ikke endre byggets karakter i særlig grad. Byggets fotavtrykk endres ikke.

Påvirkning på ytre miljø dreier seg først og fremst om støy som omtalt over. Videre er det stor varmeutvikling
av virksomheten, men dette vil ikke påvirke naboer i merkbar grad.

Avstand til nærmeste bygg - Verkstedveien 36 er ca 36 meter

Ad komst/pa rkering/va n nforsyni ng/fjernva rmeti I kobli ng er u end ret.

Det er ikke behov for dispensasjonssøknad. Det er en forutsetning at støy blir ivaretatt iht gjeldende krav

Brannteknisk er det mer enn 8 meter (22 m) til nærmeste bygg. Det er ikke behov for branntekniske tiltak i

forhold til nabobygg. lnterne branntiltak vurderes underveis i prosessen.

Naboer er varslet. Nabovarsel vedlagt. Det har innkommet tre merknader samt et brev til Ringerike kommune
sendt før nabovarsel. Disse er vedlagt.

Merknader til nabovarsel

Fra Kran Eiendom AS send fra Advokatfirmaet Bentzen AS, datert 02.08.2018

Merknad Støyen fra virksomheten medfører en uholdbar belastning for naboeiendommene.
Legger til grunn at gjeldende regelverk (for stØV) blir fulgt.
Kommentaren gjelder også for eiendommene Opperud eiendom AS, Aaby eiendom AS og
Proffsenteret AS.

Kommentar Vi ønsker å gjØre tiltak slik at gjeldende regelverk blir fulgt.

Fra Proffsenteret ASv/Jqrn R. Tunga sendt pr e-post 06.08.2018

Merknad StØybelastningen for våre ansatte er på nåværende tidspunkt vesentlig forverret i forhold
til hva som var tilfelle da vi ervervet eiendommene til butikk- og logistikkdrift ijanuar
2018.

Kommentar Virksomheters drift på et industriområde er under stadig endring, men vi vil forholde oss



til de til enhver tid gjeldende bestemmelser

Fra Aabye eiendom AS, sendt 10.08.2018
Merknad Kan ikke akseptere omregulering av eiendommen før det er gjort tiltak vedr.

støyproblemer. Mener også at stØymålinger ikke holder må1. Kommenterer også

uoverenstemmelse mellom poststempel og mottatt dato for brev.
Kommentar Reguleringsformål skal ikke endres, men byggets status endres fra lager til industri

Kommenteres fordi en reguleringsendring er mer omfattende enn bruksendring.
Støybelastningen ivaretas iht gjeldende krav.
Tid fra poststempling til mottatt brev er beklagelig, men varselet er mottattt og
kommentert. Vi vil også avholde møte med nabo 20.08.2018.

Fra Kran Eiendom AS vThomas Bohlin, sendt pr e-post 13.08.18
Merknad Vi kan ikke akseptere nevnte bruksendring på Gnr 271,/Bnr 283 før det er gjort tiltak

vedrørende tidligere kommuniserte støyproblem.
Kommentar Vi ønsker å gøre tiltak slik at gjeldende regelverk blir fulgt.

I tillegg til nabovarsel har vi invitert til møte for berørte naboer mandag 13.08.2018. Kun Proffsenteret AS

møtte.
Tunga som representerer Proffsenteret AS fremhevet at de har ansatte som jobber med logistikk ute på

nabotomten som blir berørt av støy. Våre planer for stØydemping virket tilfredsstillende, men litt tidlig å si noe
om resultatet. Vi forholder oss til gjeldende regelverk, men ønsker uansett å gjennomføre tidligere skisserte
planer såfremt akustisk prosjektering tilsier at det har en tilfredsstillende effekt. Hvis ikke vil andre tiltak bli
vurdert.

Aabye eiendom AS, Holm/Kran eiendom AS ga beskjed om at de ikke hadde anledning til å mØte, og vi avholder
nytt møte for disse mandag 20.08.2018 kl 0900. Dersom det fremkommer nye opplysninger under dette møtet
vil vi underrette Byggesak om det.

Det er ikke søkt arbeidstilsynet i forbindelse med søknad om bruksendring da det ikke er varige arbeidsplasser
stasjonert her. Personell er stasjonert på Hvervenmoveien 33, og holder tilsynet derifra med opphold av
kortere varighet på plassen. Arbeidssituasjonen for disse er gjennomgått med miljørettet helsevern, og støy
løses med personlig verneutstyr som hørselvern. Det er tilgang til toalett på eiendommen (hovedbygg)

Vi søker med dette om bruksendring fra kaldtlager til nannen industribygning>
Det vil bli søkt om igangsettingstillatelse for byggearbeidene når konkrete tiltak er klarlagt.

Med hilsen

&e, <dz*/*
't'-^Ole Alexander Heen

Sivilarkitekt



Vedl

)

Vedl. nr Vedlegg: Dato:
Søknadsskjema 15.08.2018

c-1 Opplysninger gitt i nabovarsel 03.08.2018
c-2 Kvittering for sendt nabovarsel 03.08.2018
c-3 Merknad fra Kran eiendom as sendt av Advokatfirmaet Bentsen AS 02.08.2018
c-4 Merknader fra Proffsenteret AS 06.08.2018
c-5 Merknader fra Aaby eiendom AS 10.08.2018
c-6 Merknader fra Kran eiendom AS v Thomas Bohlin 13.08.2018
D-1 Situasjonsplan 30.07.2018
E-1 Prinsippskisse 15.08.2018
G-1 Erklæring om ansvarsrett fra SG arkitektur AS

Ansvarlig søker tkl 2, Arkitekturprosjektering tkl 1 15.08.2018
G-2 Gjennomføringsplan 01 15.08.2018

Q-1 Støyrapport 15.08.2018



Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven S 20-3, jf. S 20-1

Opplysninger gitt i søknad ellet vedlegg til
søknaden vil bli registrerl i matrikkelen.

Rammetillatelse
Ett-trinns søknadsbehandling

Oppfylles vilkårene lor 3 ukers
saksbehandling, jf. S 21 -7 annet ledd? | | Ja Nei

Erklæring om ansvarsrett
for ansvarlig søker
Foreligger sentral godkjenning? ff ," X r.rei

Skal tiltaket prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10,
i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 S 17-2?

Ja Nei

Berører tiltaket eksisterende eller f remtidige arbeidsplasser? X Ja
Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før
igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Nei

Berører tiltaket byggverk oppført før 1 850,
jf. Kulturminneloven $ 25, andre ledd?

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsetting av tiltaket.

f--lø | Xlrei

Søknaden gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr
271

I Bnr.

283
I Festenr. I Seksjonsnr. Bygningsnr. I Bolignr I Kommune

RINGERI KE

Adresse
Hensmoveien 26

Postnr
351 6

I Poststed
HØN EFOSS

Planlagt
bruUformål

Beskriv Bygn.typekode
Annet:

Tiltakets art
pbl S 20-1

(llere kryss mulig)

Nye bygg og anlegg -l r.rytt oygg . ) l-l Parkeringsplass -) fl nnlegg l-lv"s lVesenttis terrenoinnorep

Endring av bygg
og anlegg

I ritnygg, påbygg, underbygg.) l-l rasaoe

I Konstruksjon fl Reparasjon f-l omoygging Tl anless

Endring av bruk f,l Bruksendring fl Vesentlig endring av tidtigere drilt

Riving I Hete oysg .) l-l oeter av byss .) f-l Rntess

Eygn.tekm. installasi..*) I ruyantesg. ) fl Endrins l--l Reparasion
Endnng av brul(s-
enhet i boliq I oppdeling fl Sammenføynins

lnnhegning, skilt I lnnhegning mot veg I R"kl"*", skilt, innretninq e.l
.) Byggblankett 5175 fylles ut og .-) Gjelder kun når installasjonen' vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ' ikke er en del av et større tiltak.

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe nr.ø-ty./ lkke
relevant

Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblankett 5'175) A -- ft
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 1 9) I _y ft
lå33'yåI SJ,?H"tr""iT3,1 'ligå?i,?3?."åil1 ""'1 3'p,f,'X:?åP""""fl'\Xå.'r f' \ ^ r( W 7 c ft
Situasionsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom wv)- t D ft

\95Tegninger E TI
Redegiørelser/kart F ft
Erklæring om ansvarsrelVg iennomtørggffi G TI
Boligspesilikasj on i tttatrglffi H r-l
Uttalelse/vg9[ak{falannenollentligmyndighet T-t
}rqdfvedlegg o f-t
Erk!æring og underskift
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold av plan- og bygningsloven.
En er kient med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriKige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i liltakel, if. SAK10 kap. I0 og I 1 .

Ansvarlig søker for tiltaket Tiltakshaver
Foretak
SG Arkitektur AS

Org.nr.
992006994

Navn

Heen Eiendom AS
Adresse
Hvervenmoveien 49

Adresse
Somdalsgata '12

Postnr
351 1

I Poststed
HØN EFOSS

Postnr-
3525

I Poststed
H ALLI N GBY

Konlaklperson
Ole Alexander Heen

I Telefon
32170620

I Mobiltelelon
99796698

Evenruertorsanisasjonsnummer
lil i Ot i4Z

E-post
oah@sgark.no

E-post
4L t @ r/æu e7wpou. PSron(dastid)

Dato - lunderskrift ^ 4
ll- a(. (( (& tfurny, aØ- d/**

Dato

/[. ea. fK '"? H ! Wrt*rd, . l L
Gjentas med blokkbokstaver
f,LE ALEXAN DER HEEN

Gjentas med blokkbokstaver
OLE ALEXAN DER HEEN

Blankeft 5174 Bokmål @ Utgitt av Direktoratet for byggkvalitel 01 .07 .2017 Side 1 av 2



Bygningstypekoder
B OLI G

Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (1 1 1-1 99).
Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebolig
111 Enebolig
'112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet

1 13 Våningshus

Tomannsbolig
1 21 Tomannsbolig, vertikaldelt

I 22 Tomannsbolig, horisontaldelt

123 Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt

I24 Våningshustomannsbolig, horisontaldelt

Rekkehus, kiedehus, andre småhus
13'1 Rekkehus

133 Kjede-/atriumhus

135 Terrassehus

136 Andre småhus med 3- boliger eller flere

Store boligbygg
'141 Stort frittligende boligbygg på 2 et.

142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 et,

143 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. eller mer

144 Store sammenbygde boligbygg på 2 et.

145 Storesammenbygde boligbygg på 3 og 4 et.

146 Storesammenbygde boligbygg på 5 et. ellermer

Bygning for bofellesskap
151 Bo- og servicesenter

1 52 Studenthjem/studentboliger

159 Annen bygning lor bolellesskap-

Fritidsbolig
161 Hytter, sommerhus ol. fritidsbygg

162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig

163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig

Koie, seterhus og lignende
171 Seterhus, sel, rorbu og lignende

172 Skogs- og utmarkskoie, gamme

Garasje og uthus til bolig
181 Garasje, uthus, anneks til bolig

182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig

Annen boligbygning
193 Boligbrakker

199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

AN N E T

Dersom bruksarealet ikke omlatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Annet" (21 1-840) ut fra
hovedgruppen som samlel utgiør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

I N DU STRI OG LAGER

lndustribygning
2'1 1 Fabrikkbygning

212 Verkstedsbygning

214 Bygning for renseanlegg

216 Bygning lor vannforsyning

219 Annen industribygning "

Energiforsyningsbygning
221 Kraflstasjon (> 15 000 kVA)

223 Transformatorstasjon (> 10 000 kVA)

229 Annen energitorsyning'

Lagerbygning
231 Lagerhall

232 l<løle- og lryselager
233 Silobygning

239 Annen lagerbygning'

Fiskeri- og landbruksbygning
241 Hus lor dyr/landbruk, lager/silo

243 Veksthus

244 Driflsbygning fiske/langsvoppdrett

245 NausVredskapshus for liske

248 Annen fiskeri- og fangstbygning

249 Annen landbruksbygning'

KON TOR OG FORRETNI N G

Kontorbygning
31'1 Kontor og administrasjonsbygning, rådhus

312 Bankbygning, posthus

313 Mediabygning

319 Annen kontorbygning
-

Forretningsbygning
321 Kjøpesenter, varehus

322 Butikldlonetningsbygning

323 Bensinstasjon

329 Annen lorretningsbygning'
330 Messe- og kongressbygning

SAM FERDSEL OG KOM M U NI KASJON

Ekspedisionsbygning, terminal
41 1 Ekspedisjonsbygning, llyterminal, kontrolltårn

4'12 Jernbane- og T-banestasjon

415 Godsterminal

416 Postterminal

419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning
-

Telekomm uni kasjo nsbygn i n g

429 Telekommunikasjonsbygning

Garasje- og hangarbygning
431 Parkeringshus

439 Annen garasjelhangarbygning-

Veg- og tralikhilsynsbygning
441 Trafikktilsynsbygning "

449 Annen veg- og biltilsynsbygning "

H OTELL OG RESTAU RAN T

Hotellbygning
51 1 Hotellbygning

512 Motellbygning

519 Annen hotellbygning
-

Bygning lor overnatting
521 Hospits, pensjonat

522 Vandrer/feriehjem

523 Apparlement

524 Camping/utleiehytte

529 Annen bygning for overnatting
-

Restaurantbygning
531 Restaurantbygning, kaf 6bygning

532 Sentralkjøkken, kantinebygning

533 Gatekjøkken, kioskbygning

539 Annen restaurantbygning
-

KU LTU R OG U N DERVI SNI N G

Skolebygning
61 1 Lekepark

612 Barnehage

613 Barneskole

614 Ungdomsskole

615 Kombinert barne- ungdomsskole

616 Videregående skole

619 Annen skolebygning
-

Universitets-, høgskole og forskningsbygning
621 UniversiteVhøgskole m/auditorium, lesesal mv.

623 Laboratoriebygning

629 Annen universitets-, høgskole og

forskningsbygning
-

Museums- og biblioteksbygning
641 Museum, kunstgalleri

642 Biblioteldmediatek

643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning)

649 Annen museumsJbiblioteksbygning
-

') eller bygning som hat nær litknylning lil/
tjener slike bygninget

ldrettsbygning
651 ldrettshall

652 lshall

653 Svømmehall

654 Tribune og idrettsgarderobe

655 Helsestudio

659 Annen idrettsbygning
-

Kulturhus
66 1 KinoJteater/operalkonsertbygning
662 Samlunnshus, grendehus

663 Diskotek

669 Annet kulturhus "

Bygning for religiøse aktiviteter
671 Kirke, kapell

672 Bedehus, menighetshus

673 Krematorium/gravkapell/bårehus

674 Synagoge, moske

675 Kloster

679 Annen bygning lor relilgiøse aKiviteler'

H ELSE

Sykehus
719 Sykehus

-

Sykehiem
721 Sykehjem

722 Bo- og behandlingssenter

723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad

729 Annet sykehjem'

Primærhelsebygning
731 Klinikk, legekontor/-senter/-vakt

732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon

739 Annen primærhelsebygning -

FEN GSEL, BEREDSKAP O. A.

Fengselsbygning
81 I Fengselsbygning

-

Beredskapsbygning
821 Politistasjon

822 Brannstasjon, ambulansestasjon

823 Fyrstasjon, losstasjon

824 Stasjon for radarovervåk. av fly-/skipstrafikk

825 Tilfluktsrom/bunker

829 Annen beredskapsbygning'
830 lvlonument

840 Ollentlig toalett
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Vedlegg nr

c- 1

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbr s 21 -3

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder
Bruksendring fra kaldt-lager til datalagring/bitcoin mining.
Nettservice datadrift skal drifte datasenter i dagens kaldtlager som er ca 1 100 m2. Endring av virksomhet vil ikke medføre
vesentlig endring av aktiviteVtrafikk eller bygningsutforming, men bruken medfører økt støybelastning på området. Denne
søknaden er primært for endring av bruk. Tiltak for støydemping er under utredning, og bruksendringen vil kunne medføre
bygningsmessige endringer.

/l N r
DIRENOUTTT
FOR SYGGKVAI.ITET

Tiltak på eiendommen
Gnr.

271

I Bnr.

283

I Festenr. I Seksjonsnr. Eiendommens adresse

Hensmoveien 26

Postnr

351 6

I Poststed

HØN EFOSS
Eier/fester

Erik Christoffer Heen

Kommune

RIN GERIKE

Det varsles herved om

] *uounn

-l Påbyss/tilbysg

Anlegg

SkilVreklame

Endring av fasade

lnnhegning mot veg

Antennesystem

l-l niuins

| X Bruksendring

1 Oppretting/endring av matrikkelenhetI I (eiendomsdeling) eller bortfeste
-_l Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg Annet

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

-l Plan- og bygningsloven ; 1

I med forskrilter I I
Kommunale vedtekter fl Arealplaner fl vegtoven

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

-l Arealdel av kommuneplan X Reguleringsplan fl Bebyggelsesplan

Navn på plan

0605_1 50-05 Detaljregulering for Hensmoen

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til
Foretak/tiltakshaver

SG Arkitektur AS

Kontaktperson, navn

Ole Alexander Heen
E-post

oah@sgark.no

Telelon

32170620
Mobil

99796698

Søknaden kan ses på hjemmeside
(ikkeobligatorisk)

Merknader sendes til
Eventuelle merknader skal være moftatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer
Navn

SG Arkitektur AS

Postadresse

Hvervenmoveien 49

Postnr.

351 1

I Poslsted

HØN EFOSS
E-post

oah@sgark.no

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselel

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. Ira - til
lkke

relevanl

Dispensasjonssøknad/vedtak B rX
Situasjonsplan D 1 n
Tegninger snitt, fasade E tX
Andre vedlegg o 1 ft
Underskrift

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Moftagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Sted

Hønefoss
I Dato

30.07.2018
Underskrift ansvarlio søker eller tiltakshavo

n ) ft/. (b^/ø rafr'*-
Gjentas med blokkbokstaver

OLE ALEXAN DER H EEN

L
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Vedlegg

c 2

Side | - av

1 3

Kvittefing for nabovafsgl sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering tor mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr.

271

I Bnr.

283

I Festenr. I sekslonsnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

RI N GE RI KE

Adresse

Hensmoveien 26

Postnr

351 6

I Poststed

HØN E FOSS

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr

271

I Bnr.

341

I Festenr I Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Hensmoen Utviklinq AS
Dato sendt e-oost

?*t/ e -r{
Adresse

271 t341
Adresse

stio.andre@avoqpaa.no
Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for
-l mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Darn
Denne dål klistres På kvittering

RA 01 64

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign

/l N r
DIREKTORATET
FOR BYCCKVAI.IT€T

Nabo-/gienboereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom
Gnr. I Bnr.

220
I Festenr. I sekslonsnr.

271
Eiers/festers navn

Øst Næringspark ll AS
Dato sendt e-oost.tr/ a -i(

Adresse

Hensmoveien 21

Adresse
,post@dalema.no

Kvittering vedlegges

Poslnr

351 6

I Poststed

HØN E FOSS
Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr,

Personlig kvittering lor I Dato
I

I mottatt varsel I

Sign Personlig kvittering for
--l samtykke til tiltaket

D Denne del klistres på kvittering

RA 01 64 7565 3N O

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr.
g2

I Bnr

88

I Festenr. I Seksionsnr Eiers/festers navn

Anzeit AS
Dato sendt e-post

Adresse

Verkstedveien 2

Adresse

Forusbeen 21 0
Kvittering vedlegges

Postnr.

351 6

I Poststed

HØN E FOSS
Poslnr

431 3
I Poststed

SAN D N E S
Poststedets reg.nr

Personlig kvittering for

-l mottattvarsel

Dato Sign. Personlig kvittering for_--]
samtykke til tiltaket 75A6 7

Nabo-lgjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr

271

I Bnr.

315

I Festenr I Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Tl lndustrier Hønefoss AS
Dato sendt
i5,:/ I

e-post

-i(
Adresse

Verkstedveien 24
Adresse

post@ti-industrier. no
Kvittering vedlegges

Postnr

351 6

I Poststed

HØN E FOSS
Postnr I Poststed Poststedets reg.nr

Personlig kvittering for

-l mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for
-_l samtvkke til tiftaket

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. I Bnr.

299
I Festenr. I Seksjonsnr

271
Eiers/festers navn

Arvid Opperud
Dato sendt e-post

Adresse

Verkstedveien 36A og 368
Adresse

Linnerudveien 4
Kvittering vedlegges

Postnr.

351 6

I Poststed

HØN E FOSS
Postnr.

351 4
I Poststed

HØN E FOSS
Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering lor_l
mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering Ior
-l samtykke til tiltaket

I Denne del kllslros på kvlttering

RA 01 64 7567 sN O
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Kvittefing for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering tor mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at valslet er mottati. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg

D Denne del klistres på kvittering
RA O1 64 7569

/l N r
DIREKTORATEI
FOR BYCCWÅTITET

Tiltaket gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr

271

I Bnr.

283

I Festenr. I Sekslonsnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

RI N GE RI KE

Adresse

Hensmoveien 26

Poslnr

351 6

I Poststed

HØN E FOSS

Nabo-lgjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. I Bnr.

3s3
I Festenr I Seksjonsnr.

271
Eiers/festers navn

Kran Eiendom AS
Dalo sendt e-post

Adresse

271 t353
Adresse

Verkstedveien 36A
Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed Postnr

351 6

I Poststed

HØN E FOSS
Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for
-l mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kviftering for

I samtykke til tiltaket

Di Denne det klistres på kvlttering

R A 01 64 7568 4N O

Nabo-/gienboereiendom E ierlfester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

271
I Bnr.

274
I Festenr I Sekslonsnr. Eiers/festers navn

Ringerike kommune
Dato sendt e-oost

ryLl t' t*
Adresse

271 1274

Adresse

postmottak@ringerike. kommune.no
Kvittering vedlegges

Postnr I Poststed Postnr I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for
-l mottatt varsel

Dalo Sign. Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gienboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr

271

I Bnr.

303
I Festenr I Seksjonsnr Eiers/festers navn

\abye Eiendom AS
Dato sendt e-post

Adresse

Verkstedveien 38
Adresse

Postboks 1071
Kvittering vedlegges

Postnr

351 6

I Poststed

HØN E FOSS
Postnr.

3503
I Poststed

HØN E FOSS
Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for

-l mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/qjenboereiendom
Gnr

271

I Bnr.

280
I Feslenr. I Sekslonsnr Eiers/festers navn

Sparmax Eiendom AS
Dato sendt e-post'&: l q tQ

Adresse

Verkstedveien 4B

Adresse

frode@sparmax.no
Kvittering vedlegges

Postnr.

351 6

I Poststed

HØN E FOSS
Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for

-l mottatt varsel

Dato Sign Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Dato Sign

Nabo-lgjenboereiendom Eier/fester av nabo-/qienboereiendom
Gnr. I Bnr.

53
I Festenr. I Seksjonsnr.

92
Eiers/festers navn

Ringerike kommune
Dato sendt e-oost'gt/ +-t*

Adresse

92t53
Adresse

postmottak@rin gerike.kommune. no
Kvittering vedlegges

Postnr I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr

Personlig kvittering for

-l mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Dato Sign.

'l l c? E
Dato

1 27"848
Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign
s_
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende ved legg

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger Sign

/l N r
DIREKTORATff
FOR BYCCruATITET

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personli E mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fua nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt Det kan også signeres på at man gtr samtykke ril tiltaket.

Tiltaket gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr

271

I Bnr.

283

I Festenr. I Sekslonsnr. Bygningsnr Bolignr, Kommune

RI N GE RI KE

Adresse

Hensmoveien 26

Postnr.

351 6

I Poststed

HØN E FOSS

Nabo-/gienboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr

271

I Bnr.

1 43
I Festenr. I Sekslonsnr Eiers/festers navn

Ringerike kommune
Dato sendt e-oost'3*l/T r'i (

Adresse

Hensmoveien 69
Adresse

postmottak@ringerike.kommune. no
Kvittering vedlegges

Postnr

351 6

I Poststed

HØN E FOSS
Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for
-l mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for
-l

samtykke til tiltaket

Dato Sign.

boereiendom Eier/fester av
Festenr Seksjonsnr.Gnr

271
Bnr.

221 .326
Eiers/festers navn

Proffsenieret AS
sendtDato

'3p

Verkstedveien 44

Adresse

Hensmoveien 28
Adresse Kvittering vedlegges

Postnr.

351 6

Poststed

HØN E FOSS
Postnr Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for

mottatt varsel

Dato Sign

til tiltaket

for Dato Sign

Nabo-/gjenboereiendom E ier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. I Bnr I Festenr. I Sekslonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed Postnr I Postsled Poststedets reg,nr

Personlig kvittering for
-l mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. I Bnr I Festenr. I sekslonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr

Personlig kvittering for
-l moftatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for I
I

I samtykke til tiltaket I

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr I Bnr. I Festenr. I Sekslonsnr Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr

Personlig kvittering for
-l mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Dato Sign.
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From: Jørn R Tunga <jorn.tunga@proffsenteret.no> 

Sent on: Monday, August 6, 2018 1:05:55 PM 

To: Nina Krogstad <nk@sgark.no>; ole@heeneiendom.no 

Subject: SV: Nabovarsel 

    

 

Hei,Jeg bekrefter at nabovarsel er mottatt, men forutsetter at nødvendige tiltak for støydemping iverksettes 
snarest.Støybelastningen for våre ansatte er på nåværende tidspunkt vesentlig forverret i forhold til hva som var 

tilfelle da vi ervervet eiendommene til butikk- og logistikkdrift i januar 2018...Med vennlig hilsen[BM-logo 

signatur]Jørn R. TungaDaglig lederProffsenteret ASTlf: 482 00 483[AAA-Logo - Signatur 2]Fra: Firma Post 

Byggmakker HønefossSendt: 6. august 2018 10:13Til: Jørn R Tunga <jorn.tunga@proffsenteret.no>Emne: VS: 

NabovarselFra: Nina Krogstad <nk@sgark.no<mailto:nk@sgark.no>>Sendt: mandag 30. juli 2018 16:39Til: 

Firma Post Byggmakker Hønefoss <post@proffsenteret.no<mailto:post@proffsenteret.no>>Kopi: 

ole@heeneiendom.no<mailto:ole@heeneiendom.no>Emne: NabovarselVedlagt nabovarsel for søknad om 

bruksendring av kaldtlager til datalagring - Hensmoveien 26, 3516 Hønefoss. Gnr 271 Bnr 283. Ringerike 
kommuneVennligst bekreft at varsel er mottatt.Nina KrogstadSG arkitektur asHvervenmoveien 49, 3511 

HønefossTlf. sentralbord 32 17 06 20Tlf. direkte 98 66 84 79 





From: Thomas <thomas@liebherr-mobilkraner.no> 

Sent on: Monday, August 13, 2018 11:09:11 AM 

To: Ole Alexander Heen <oah@sgark.no> 

CC: Per Holm <per@liebherr-mobilkraner.no>; Marius Holm <marius@liebherr-mobilkraner.no>; Hans Bjarne 

Øen <hans.bjarne@liebherr-mobilkraner.no> 

Subject: Innsigelse til nabovarsel vedr. bruksendring av Gnr. 271 Bnr. 283, Hensmoveien 26, 3516 Hønefoss 

    

 
Hei, 
 
Vi kan ikke akseptere nevnte bruksendring på Gnr 271/Bnr 283 før det er gjort tiltak vedrørende tidligere kommuniserte støyproblem. 
 
Med vennlig hilsen 

Thomas Bohlin 
 

 
Kran Eiendom AS 

Verkstedveien 36B, 3516 Hønefoss 
Telefon: 67 17 66 90 

Mobil: 928 98 845 
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Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) $ 23-3

Erklæringen skal sendes lil ansvarlig søker.
Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi

/l N r
DIRENOUTfl
FOR BYCCWALITET

Erklæringen gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr

271
I Bnr.

283
I Festenr I Seksjonsnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

RI N GE RI KE

Adresse

Hensmoveien 26
Poslnr

3516
I Poststed

HØN E FOSS

Foretak
Foretakets navn

SG Arkitektur AS
Organisasjonsnr.

992006994
Adresse

Hvervenmoveien 49
Postnr

351 1

I Poststed

HØN E FOSS
Kontaktperson

Ole Alexander Heen
leleton

321 70620
Mobiltelefon

99796698
E-post

km@sgark.no

Foreligger sentral godkjenning ? Ja Mr.r"i

Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning? Helt Delvis Nei

Ansvarsområde

Funksjon
(SØK, PRO,
UTF, kontroll)

Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar for

Tiltaks-
klasse

Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
vil loreligge ved: (sett X)

Søknad om
ramme-
tillatelse

Søknad om
igangsettings-

tillatelse/
ett-trinns søknad

Søknad om
midlertidig

brukstillatelse

Søknad om
ferdigattest

sØK

PRO

Ansvarlig søker

Arkitektu rprosje kterin g

2

1 X

Erklæring og underskift

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 1 1

p4 Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt,
1 ,.\lgjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK10 S12-3

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret
produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 $ 12-4

Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 S 14-1 ,

og vil redegløre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK1 0 51 2-5

Dato

1 5.08.201 8 Oa fu < ø r. tL rE ̂
I Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

OL E AL E XAN D E R H EE N

Blankett 5181 Bokmål @ Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01 .01 .201 6 Side 1 av 2



Kommunens saksnr. Vedlegg

G 2

Side

1 av1

Gjennomføringsplan
/l N r
DIREKTORÅTET
FOR BYGCKVALITET

Versjonsnr.

01

Dato

15.08.2018

Signatur, ansv. søker 4.
Eiendom/
byggested

Gnr.

271

I Bnr

283

I Festenr. I Seksl.nr. I Bygn.nr I Kommune

RI N GERI KE

Adresse

Hensmoveien 26

Postnr.

3516

I Poststed

HØNEFOSS

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse
(i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)

Foretakets navn og org.nr

Kryss ror planlagt samsvarserKlænng / KontrollerKlænng
erstattes med dato når denne foreliqger Sett kryss når

arbeidet innen
ansvarsområdet

er avsluttet
Alle lagområder i

tiltaket
Beskrivelse av ansvarsområdet

hentet fra erklæring om ansvarsrett
Tiltaks-
klasse

Søknad om
rammetillatelse

Søknad om
igangsettings-
tillatelse/ett-
trinnsøknad

Søknad om
midlertidig

brukstillatelse

Søknad om
ferdigattest

(1)

SØK

Arkitektur

Lyd/vibrasjoner

Ventilasjon

Bygn.messige arb

Ventilasjon

(2)

AN SVARLI G SØKER

Ansvarlig søker

PROSJEKTERI N G

Arkitektu rprosiektering

Prosjektering av lydforhold og vibrasjoner

Prosjekterin g av ventilaqon/klimainstallasjon

I. JTFØRELSE

Utførelse av tømrerarb. og montering av trekonstruksjoner

Utførelse av ventilasjon/klimainstallasjoner

(3)

2

1

(4)

SG Arkitektur AS, 992006994

SG Arkitektur AS, 992006994

cowt AS, 979 364 857

(5)

1 5.08.18

(6) (7) (8)

X

(e)
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Nettservice Datadrift AS. Støy for naboer Hensmoen. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS.

Nettservice Datadrift AS.
Støy for naboer Verkstedveien på Hensmoen.

Hønefoss, 15.8.2018



Nettservice Datadrift AS. Støy for naboer Hensmoen. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS.

1. Bakgrunn.

Nettservice Datadrift AS har i den seinere tid installe rt kraftige dataanlegg i industribygg i
Hensmoveien 26 b. Bygget ligger tett inntil Verkstedveien.

Dataanlegget krever stor energikraft og utvikler mye varme . Det er derfor installert flere
trafoer ved bygget, og veggene i bygget er åpnet for store vif ter som lufter ut varmen.

Bedriften er nokså nylig etablert, men vurderer å utvide drif ten. Markedet den opererer i
er i rask endring, så fremtidssituasjonen er uviss.

Naboene på andre siden av Verkstedveien har klaget på støyen fra anlegget til Nettservice
Datadrift. Klagene retter seg både mot ute- og inne på der es eiendommer. Det fremheves
spesielt at støyen er konstant/vedvarende og relativt kraftig.

En er bedt om å dokumentere støy, redegjøre for retningslinjer og regler, samt komme
med forslag til eventuelle tiltak.

Støysituasjonen, der støyende bygg er markert med sort ring, er vist her. Naboer som
klager er på eiendommene Verkstedveien 38 og 36b, hhv gnr 271/303 og 271/353.
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2. Grenseverdier.

Dette gjelder støy inne i et industriområde. (Planen Hensmoen) . Planen angir her formålet
industri- og lager, og omtaler ikke krav til støy, verken innad i området eller ovenfor
omkringliggende bebyggelse.

Støyforhold i slike områder kommer ikke under Støyretningslinjene T -1442. De
omhandler bare hensynene til støyømfintlig bebyggelse, dvs boliger , fritidsbebyggelse,
barnehager, skoler og helseinstitusjoner.

Arbeidsmiljøloven setter krav til støygrenser ved ulike type r arbeid, såkalte støygrupper
(I-III):

I: Store krav til vedvarende konsentrasjon eller behov for å før e uanstrengt samtale.
Grenseverdi 55 dB. (Gjennomsnitt i 1 time).
Eksempler:

• Saksbehandling
• Klientsamtaler
• Undervisningslokaler (der maskiner og andre støykilder ikke er en

nødvendig del av undervisningen)
• Møtevirksomhet

II: Viktig å føre samtaler, eller vedvarende store krav ti l presisjon, hurtighet eller
oppmerksomhet. Lite støyende utstyr direkte knyttet til arbeidet. Grenseverdi 70
dB. (Gjennomsnitt i 1 time).
Eksempler:

• Prosesskontroll og fjernmanøvrering
• Ekspedisjon i forretninger og varehus
• Rom for printere og kopieringsmaskiner
• Manuell montasje, kontrollsortering, pakking, lagerarbeid m.v.
• Betjening i tog, trikk og buss
• Servering ved bevertningssteder (med unntak av danserestaura nt og

diskotek)

III: Støyende maskiner og utstyr under forhold som ikke går inn unde r gruppe I og II.
Grenseverdi 85 dBA. (Gjennomsnitt i 1 time).
Eksempler:

• Betjening av støyende utstyr og prosesser i:
o Verksted og industri
o Bergverk
o Jord- og skogbruk
o Bygg og anlegg

• Betjening av tungt laste- og transportutstyr
• Arbeid i danserestauranter og diskotek
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Forskriften sier også at arbeid skal planlegges og gjennomføre s på en slik måte at
arbeidstakerne beskyttes mot støy, og slik at støybelastningen søkes redusert til lavest
mulig nivå og minst 10 dB lavere i forhold til nedre tiltaksv erdier.

I et område for industri/lager som her, kan en ha situasjoner for alle tre støygrupper. Men
det er nok støygruppe II som er mest typisk, selv om en i noen situasjoner vil kunne ha
situasjoner også i støygruppe I (undervisning og møter). Støy ute ndørs bør derfor være
ned mot 60 dB.

Støy fra tekniske installasjoner vurderes vanligvis i hht NS 8175: 2012. Nærmeste
situasjon i dette tilfellet er for kontorbygninger (Kap.10.4).

Men det skal bemerkes at i et område regulert for industri/la ger vil en vanligvis ikke ha
bygg under kategorien kontorbygg (er eget reguleringsformål). Det er i forbindelse med
industri- og lagerbedriftene selvsagt egne kontorlokaler. Grensev erdiene i NS8175 bør
derfor være veiledende, uten at de er bindende. Industriområder reguleres nettopp for å ha
områder der virksomheter med støy og annet, unna boliger og andre by gg med strenge
krav til støy eller annet, kan utøves.

Lydklasse C er vanlig å benytte for nye og fullverdige bygg, mens lydklasse D
angir grenseverdier der en stor andel av personer kan forventes å bli forstyrret av lyd og
støy. I et industriområde kan sistnevnte situasjon være aktue lt, også noe avhengig av
egenprodusert støy.

Høyeste grenseverdier (dB) på uteareal og innendørs for kontorer, fra tekniske installasjoner i
samme eller annen bygning. Lydklassene C - D.

Fra utendørs kilder Utjevnet A maks

Lydnivå utenfor vinduer -
LpA,max

45-50

Lydnivå innendørs LpA,eqT

33-38
LpA,max

35-40

Det skal bemerkes at kravet til maksnivå utenfor vindu er sat t uforholdsmessig lavt. For
boliger og andre bygg der det er støyømfintlig bruk av rom sier T- 1442 så mye som 60-80
dBA, og det på nattestid . Både i sin alminnelighet og i industriområder i særdeleshet, er
dette kravet urealistisk, og står ikke i forhold til de litt lavere kravene for innendørs
støynivå.

En vil anbefale at en for utesituasjonen legger arbeidsmil jølovens støygruppe II til grunn
mht det ansvar bedriften har for sine egne og naboenes uteområde r, og at bedriftene for
egen og andre virksomhet sørger for at innestøyforhold tilfredsstil ler NS8175 klasse D.
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3. Resultater.

Metode og situasjon.

Det er gjort målinger innendørs og utendørs hos de to nærmeste na boene i Verkstedveien.
Hhv 31.5.2018 hos Verkstedveien 36B og 8.6.2018 hos Verkstedveien 38.

I begge situasjoner var måleforholdene gode/representative me d lite vind og uten regn.
Det var noe annen støy i området, men ikke så mye at det influerte merkbart på
måleresultatene. Den korte avstanden mellom kilde og motta kere, samt den meget
konstante lyden fra kilden, gjorde målingene enkle og sikre. Det viser også de stabile
målte verdiene.

Målingene ble gjort med måleapparat klasse 1, en NOR118, s om ble kalibrert i
forbindelse med målingene.

Lydkarakteristikk.

Lyden fra kildene har et meget konstant nivå, og er uten særs kilt fremhevde frekvenser.
Dvs. uten rentoner. Frekvensfordelingen er bred, med tendens t il å være lavfrekvent. Det
er ikke krav i NS8175 til å vurdere lave frekvenser spesielt f or kontorer ved C-veiing.
(Det hensyntar mål for lavfrekvent lyd bedre enn A-veiing). For boliger er grensen 47
dBC. Her er målt inntil 55 dBC, dvs noe høyere enn det anbefalt e for boliger.

Her er vist typisk frekvensfordeling for målt støynivå ute ve d kilden:

Måleresultater utenfor og i nabobygninger.

Disse er her satt i tabell:

Eiendom Sted/situasjon Leq dBA

Verkstedveien 36B
Kontor 2 etg. lukket vindu 38,9
Kontor 1 etg. lukket vindu 37,2
Ute uten fasaderefleksjon 58,6
Ute med fasaderefleksjon 63,1

Verkstedveien 38
Kontor 1. Lukket vindu 36,4
Kontor 2. Lukket vindu 37,2
Kontor 3. Lukket vindu 24,0
Ute ved kontor 3. 51,0
Ute på gårdsplass. Uten refleksjon 62,7
Inne i hall. Åpne dører 61,3
Inne i hall. Lukkede dører. 48,9

8.0 Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.0 kHz 2.0 kHz 4.0 kHz 8.0 kHz 16.0 kHz

54,8 59,1 62,6 65 71,6 64,4 66,2 62,5 56,2 50 41,2 28,6
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For Verkstedveien 36B vises at støynivå inne med lukkede vinduer ligger i området 37-39
dB, noe som er i området Leq=38 dBA som er kravet i NS8175.

Utestøynivå inkl. fasaderefleksjon er ca Leq=62-63 dBA (refleksjon inkl.). Fasadene i
bygningen demper altså lyden fra støykilden med ca 24-26 dBA.

For Verkstedveien 38 vises at støynivå inne med lukkede vinduer lig ger i området 24-37
dB, som er under grenseverdien Leq=38 dBA.

Utestøynivå inkl fasaderefleksjon er ca Leq=63 dBA. Fasadene i bygningen demper lyden
fra støykilden ca 27-29 dBA.

Mht fasadedemping er resultatene noe lavere enn forventet. De t kan skyldes at lydkilden
er noe lavfrekvent, noe som stiller strengere krav til fasa dene enn om lyden f.eks hadde
kommet vegtrafikk.

4. Tiltak.

Som vurderingene av grenseverdier og resultatene viser, kan en vanskelig se at
Nettservice Datadrift kan pålegges å utføre tiltak på na boeiendommene. Til det er både
retningslinjer/forskrifter for «liberale» for støysituasjoner i industriområder, og de målte
verdiene for lave. Men kildeeier ønsker å ha et godt forhold ti l sine naboer, så de har bedt
om en vurdering av tiltak.

Prinsipielt deles tiltak inn som følger:

1. Fjerning av kilde.
2. Tiltak på kilde.
3. Skjerming av kilde.
4. Tiltak hos mottaker.

Å fjerne kilden vil medføre at hele bedriften flyttes. Kommenteres ikke videre her.

Å utføre tiltak på selve kildene er teknisk omfattende og kostba rt, da de utvikler mye
varme og er avheng av omfattende lufting. Sistnevnte kan ogs å avgi støy i
utblåsingsretningen.

Skjerming av kilde vil her måtte være å bygge en skjerm s om i størrelse og utstrekning
dekker datamaskinene innendørs, eller i veggen i bygget. Da lyden er noe lavfrekvent, bør
egentyngden være minst 15 kg/m2, og en eventuell utvendig skjerm må ha god tetting ned
mot bakkenivå. Slike tiltak vil gjøre tiltak hos naboer unødvendi g. Om dette er
kostnadsmessig akseptabelt må kildeeier selv kalkulere og vurde re.

Tiltak hos naboer vil både kunne være effektivt og kostnadsregnede . Sett i forhold til de
moderate verdier og at lyden er noe lavfrekvent, vil tiltak kunne være å forsterke
fasadene. Det vil være å kle innersidene med ett eller flere lag gips, samt sette inn bedre
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vinduer i kontorene som vender ut mot Verkstedveien. Omfanget av tiltak vil måtte
prosjekteres etter en nøyere gjennomgang av dagens bygningsteknis ke standard.
(Særskilte analyser og beregninger).

5. Konklusjon

I forhold til støysituasjonen er i et industriområde, at krav til grenseverdiene delvis er
fraværende, og at målte støynivåer ikke kan sies å være uti lbørlige, kan en vanskelig se at
Nettservice Datadrift kan pålegges å gjøre noe med støysi tuasjonen.

Dersom de allikevel ønsker å komme naboer i møte mht det de opp fatter som et problem,
er tiltak på deres bygninger det mest kostnadseffektive.

Skjerming av uteområder eller produksjonshaller kan en ikke se kan være rimelig å
forlange i et industriområde. Trenger bedrifter lavt støynivå her, bør det sees på som et
problem de selv må løse.
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Arkivsaksnr.: 18/3449-2   Arkiv:   

 

 

Revidering av gebyrmodell vann- og avløp  
 

Forslag til vedtak: 

 

Dagens modell med kun variabelt gebyr etter målt forbruk videreføres    

 

 

  

Sammendrag 

Intensjonen med kommunestyrevedtaket av 31.08.1995 var å gi abonnentene mulighet til å 

påvirke hvor stor regningen for vann og avløp blir for den enkelte husholdning. Statistikk 

viser at gebyr basert på forbruk, etter målt volum, gir mindre vannforbruk enn stipulert 

forbruk og ren fastpris.  Redusert vannforbruk reduserer belastingen på både vann og 

avløpsnettet, noe som igjen medfører reduksjon av drifts- og kapitalkostnader på anleggene. 

 

På grunnlag av ønsket om å stimulere til mindre forbruk er maksimalgrensen for andel 

kapitalkostnader som kan gjenspeiles i et fastledd 50 % av kommunens totalgebyr, men det er 

ikke begrensning på andelen pr abonnent. 

 

Innledning / bakgrunn 

På bakgrunn av innspill fra politisk hold ønsker man en ny gjennomgang av dagens 

gebyrmodell for vann og avløp.  Dagens modell baseres kun på variabelt gebyr etter målt 

forbruk.  I tillegg er ny forskrift for vann og kloakkavgifter under revidering.  Vedtak om 

eventuelle endringer i gebyrmodellen må innarbeides i disse.  Gjeldende forskrift er sist 

vedtatt i kommunestyret 10.01.1995. 

 

Beskrivelse av saken 

Historisk har Ringerike kommune over tid gått fra fast gebyr etter areal til gebyr etter målt 

forbruk.  Det var frem til 1995 valgfritt om man ville benytte vannmåler eller betale etter 

stipulert forbruk basert på areal.  Innføring av vannmåler og gebyr etter forbruk har medført at 

vannforbruket har gått ned i områder som for eksempel Haugsbygd. Her var det før 

innføringen problemer med vanntrykk på grunn av mye hagevanning. 

 

Som en del av revisjonsarbeidet med forskriften for vann- og kloakkavgifter har det kommet 

opp forslag om at en del av gebyret skal være fast og uavhengig av forbruk.  Intensjonen er at 



- 

fastleddet skal dekke avskrivninger og kapitalkostnader på ledningsnett og anlegg.  Variabelt 

ledd skal dekke løpende driftskostnader. I følge selvkostregnskapet utgjør avskrivninger og 

kapitalkostnader opp imot 38 % av totalkostnadene ved produksjon og distribusjon. På grunn 

av store investeringer de senere år er andelen kapitalkostnader økende. I tillegg vil 

eksisterende ledningsnett kreve økte investeringer fremover for å opprettholde en forsvarlig 

drift. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Hovedplaner for vann og avløp. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Revidering av gebyrmodell ble utredet og behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 18.01.2016, sak 3/16.  Det ble da vedtatt å videreføre gjeldende modell 

med kun variabelt ledd. 

 

Kommunestyrevedtak av 31.08.1995 «Innen 31.12.97 skal samtlige abonnenter til offentlig 

vann- og/eller kloakkanlegg i Ringerike kommune ha installert vannmåler» 

 

Økonomiske forhold 

Erfaringer fra andre kommuner viser at endringer i gebyrmodell fra kun variabelt gebyr til 

kombinasjon fast/variabelt kan medføre relativt store endringer i gebyrinntektene.  Dette kan 

skape usikkerhet under budsjettarbeidet og senere økonomioppfølging. Selvkostprinsippet 

ligger til grunn for beregning av gebyrsatsene, og kommunen vil derfor kunne komme til å 

måtte foreta større justeringer i gebyrsatsene i år 2 etter innføring av endret modell, basert på 

erfaringer fra første året. 

 

Som en følge av selvkostmodellen vil ikke kommunens samlede gebyrinntekter endres selv 

om gebyrmodell endres.  Det blir kun en omfordeling av gebyrene mellom abonnentene. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielt må det fattes vedtak om at eksisterende modell med kun variabel del endres til 

kombinasjon av fast og variabelt ledd for kommunale vann- og avløpstjenester.  Fastleddet må 

da til enhver tid dekke løpende kapitalkostnader i henhold til selvkostregnskapet. Variabel del 

skal dekke årlige driftskostnader for produksjon og distribusjon av vann og avløp. 

 

Definisjon av boligeiendom er enebolig, rekkehus og leiligheter.    

Det må defineres hva som utløser størrelsen på fastleddet.  Aktuelle løsninger på dette er 

areal, dimensjon på vanninnlegg, eller type bygg. Dette må utredes og innarbeides i nye 

forskrifter. 

 

Definisjon av fastledd på nærings- og eller kombinertbygg.  

Utredes og innarbeides i nye forskrifter. 
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Konsekvenser for abonnentene 

Ca 2500 av abonnentene som er storforbrukere vil få til dels sterkt redusert avgift. Ca 2500 

kunder vil få en økning på inntil 18 %.  De 4.650 resterende kundene vil få betydelig økning 

fra 18% og inntil en tredobling av gebyret for de som bruker lite vann/avløp.  Dette påvirkes i 

stor grad av størrelsen på fastleddet. Fastledd bør gjenspeile de reelle kapitalkostnadene, og 

vil bli relativt høyt i forhold til variabelt ledd hos abonnenter med lavt forbruk. 

 

Eksisterende modell må avvikles og avregnes i forbindelse med målt forbruk, som normalt 

foretas 31.12 hvert år. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

Ny gebyrmodell innføres fra 01.01.2021, forutsatt at forskriftene for vann- og kloakkavgifter 

revideres og godkjennes med grunnlag i vedtak om todelt gebyrmodell. Fastledd gjenspeiler 

kapitalkostnader i selvkostmodellen, oppad begrenset til 50 % av kommunens samlede 

gebyrinntekter. Selvkostmodellen legges til grunn for hvilken andel av totalgebyret fastleddet 

skal utgjøre. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har totalt 9.650 vannmålere.  Av disse er det mange enkeltabonnenter.  I 

tillegg er det en rekke kombinasjonsbygg næring/bolig.  Disse byggene har en vannmåler i 

bygget, noe som vil vanskeliggjøre en differensiering mellom næring og bolig.  

Blokkbebyggelse og hybelbygg har ulike løsninger.  Noen har felles innlegg med en 

vannmåler pr blokk og noen har en vannmåler pr leilighet.  Dette vil medføre betydelig 

merarbeid ved karlegging av sammensetningen og eventuell fastsetting av størrelsen på 

fastleddet. Tilgjengelige vannmålerdata kan ikke ukritisk benyttes ved en eventuell omlegging 

til en kombinasjon av fast/variabelt ledd.  Det vil derfor måtte foretas en større kartlegging, 

spesielt når det gjelder blokkbebyggelse og kombinerte bygg. Etter kartlegging kan det bli 

aktuelt å gi pålegg om separering av vanninnleggene.  

 

En løsning med fastledd vil på grunnlag av mangelfulle opplysninger om areal og 

dimensjonering av vannledning vil medføre ett likt gebyr for alle boenheter.  Dette vil igjen 

medføre at abonnenter med lavt forbruk vil få en betydelig økning i årsgebyret.   

 

Av 9650 kunder har vi en stor variasjon i forbruksmønster/volum.  

 

Valg av modell vil uansett ikke påvirke totale gebyrinntekter, da dette reguleres gjennom 

selvkostmodellen.   

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.09.2018 

 

 Tore Isaksen 
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 rådmann 

 

 

Leder: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Cornelis Cliteur 

 

Saksbehandler: Vidar Moholdt 
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Ullerål skole - skoleveiutredning  
 

Forslag til vedtak: 

 
1. For å øke sikkerheten på skoleveien til Ullerål skole gjennomføres de tiltak som er prioriterte i 

saksframlegget (tiltak 1-10).  

2. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme for utbygging av Ullerål skole. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Denne saken viser foreslåtte infrastrukturtiltak i Hønefoss Nord som utløses av skolebygget. 

Det er foreslått 10 tiltak som gjennomføres før Nye Ullerål skole åpner. Kalkylen for tiltakene 

er 9 millioner kroner som dekkes innenfor vedtatt økonomisk ramme for Ullerål skole. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i K-sak 86/18 å bygge ut Ullerål skole med en økonomisk ramme som 

også inkluderte skolevei/infrastruktur. 

I saken het det at en «Skoleveisanalyse med «rekkefølgebestemmelser» vil angi 

infrastrukturtiltak som utløses av skoleprosjektet. Disse er ikke kostnadsberegnet. Rådmannen 

vil derfor fremme egen sak om finansiering av infrastruktur som utløses av skolebygget.» 

I prosjekteringsfasen ble det i forbindelse med ny reguleringsplan for Ullerål og Hov skoler 

foretatt en trafikkanalyse som tok for seg trafikksituasjonen nær skolene. 

Det ble også satt i gang arbeid med en utvidet skoleveisanalyse som skulle ta for seg skolevei 

også for fremtidige elever ved nye Ullerål skole. 
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Ringerike kommune og Cowi as gjennomførte et åpent møte med medvirkning fra skoler, FAU 

og naboer/ foreldre våren 2018. Dette resulterte i en liste med punkter som Cowi tok med seg 

inn i arbeidet med skoleveisutredningen.  

På bakgrunn av dette ble det levert en grundig utredning der man tok for seg alle elevveier 

frem til skolen, og ut fra dette satte Cowi opp en uprioritert liste med tiltak (se vedlegg 2) 

Senere er listen priset av Cowi til en total kostnad på 125 millioner inkl. mva.  

Dette er både kortsiktige tiltak som er foreslått å gjennomføres nå, og langsiktige tiltak som 

bør vurderes inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner. 

Tiltakslisten er gjennomgått og vurdert, og rådmannen har foreslått å prioritere10 tiltak som 

gjennomføres. Oversikt inkludert økonomisk kalkyle for disse tiltakene følger som vedlegg 3 i 

saken.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Prioriterte tiltak for å øke sikkerheten langs skoleveien til Ullerål skole. Punktene er og 

beskrevet i vedlegg 3 og vises i kart (vedlegg 4) 

1. Lysregulert kryssing av Ådalsveien nord for Hønengaten. 

Elever nord og øst for hhv Hvalsmoveien (E16) og Ådalsveien (E16) har ingen «hjelp» 

for kryssing av vei mot skolen. Kryssing forgår uten sikring, «på eget ansvar». 

2. Lysregulere eksisterende gangfelt i Hønengaten nord for Hovsmarkveien. 

Bedrer sikkerheten for alle elever fra Hvalsmoområdet. 

3. Lysregulere eksisterende gangfelt/overgang syd for jernbane ved kryss 

Hønengaten- Asbjørnsensgate. 

Bedrer sikkerhet for alle elever fra østsiden av Hønengaten syd, nord for eksisterende 

lyskryss Hønengaten-Vesterngaten. 

4. Flytte gangfelt i Hovsmarkveien og Hov Allé 5 meter lenger vekk fra Hønengaten. 

Bedrer oversikten for biler i krysset og derved sikkerheten for alle gående og syklende i 

gangfeltene. 

5. Tiltak fra lysregulert gangfelt ved Hønen Allé inn til skolen. 

Omfatter enkle tiltak som adskillelse av bil og elev samt stengning av Elling M 

Solheims vei i forlengelse av fortau i Klinikkveien. 

6. Opphøyde gangfelt i Hovsmarkveien på sydsiden. 

Ved kryssing av Olav Duuns vei, Elling M. Solheims vei og Flattumveien. 

7. Tydeliggjøre adskillelse av biler og myke trafikanter nord for jernbanen i 

Hønengaten. 

Bedre oversiktlighet og derved også sikkerhet for myke trafikanter. 

8. Tydeliggjøre vikeplikt i Slettåkerveien og veiforløp v Kiwi i Flattumveien. 

Bedre oversiktlighet og derved også sikkerhet for myke trafikanter. 

9. Utbedre sti mellom Krokenveien og Flattumveien. 

Stien brukes av mange skoleelever og bør opprustes. 
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10. Trafikksikkerhetstiltak i Parkgata. 

Øyeblikkelige tiltak vil være å enveisregulere Parkgata slik at utålmodige bilister ikke 

kan kjøre inn Grensegata for å «lure» køen inn mot sentrum. 

 

Til info nevnes at Parkgata i 2019 vil bli gjenstand for en større oppgradering av 

vann og avløpsnett. Hele gata vil måtte graves opp. Ved istandsetting vil man se på 

ulike løsninger for å ivareta myke trafikanter, det være seg gatetun, fortau o.lign.  

 

Det er også medtatt et tiltak nr. 11 i vedlegget. Tiltaket er en del av «Sak 433, Reguleringsplan 

for Ullerål og Hov skoler.», som ble vedtatt i 22.05.2018, og gjelder gang- sykkelvei på 

nordsiden av Hovsmarkveien.  Tiltaket bør vurderes og evt. legges inn i prosjektkostnad Hov 

ungdomsskole, da dette er et tiltak som ikke gagner trafikksikkerheten for Ullerål skoles 

elever.  

I stedet for å benytte gangfelt ved Hønengaten for å komme over til fortau på sydsiden av 

Hovsmarkveien, vil elevene da med stor sannsynlighet krysse Hovsmarkveien utenfor gangfelt 

på sin vei opp mot Ullerål skole. 

 

Forholdet til overordnede planer 

De 11 punktene baserer seg på Cowi sine anbefalinger (Cowi 01.06.18, s.69) 

Statens vegvesen har i sine kommentarer til prosjektet anbefalt å ikke bygge ut krysset 

Hønengaten-Hovsmarkveien for økt biltrafikk. Dette punktet fra Cowi er derfor ikke med i de 

11 punktene ovenfor. 

 

Det legges ikke opp til økt tilrettelegging for biltrafikk inn mot skolen.  

Ringerike kommunestyre har tidligere vedtatt planer for sykkelbyen Hønefoss og det er en 

holdning for at det skal legges til rette for at både unge og voksne skal bevege seg mer enn nå. 

Derfor bør man ikke legge forholdene bedre til rette for biltrafikk helt inn til skolen, så sant 

dette ikke bidrar til å sikre myke trafikanter. Man kan ikke se at det er tilfelle her.  

Det finnes gode muligheter for å sette av elever sydfra i Hønengaten nord for 

jernbaneundergangen. De har da adkomst til skolen uten å krysse Hønengaten ved å benytte 

sidegatene syd for skolen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 «Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som 

vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av 

«2013»-bygget og inkluderer skolevei/infrastruktur.» (K-sak 86/18) 

 

Kommunestyret vedtok i 2014 at «Ullerål skole bygges raskt ut for å få kapasitet til ca. 600 

elever. Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål».  

 

Økonomiske forhold 

  

Se vedlegg 3 

Det er pr i dag en sunn økonomi i hovedprosjekt Ullerål skole og idrettshall. Å tillegge 

prosjektet store påplussinger i en så tidlig fase vil kunne føre til at den vedtatte budsjettrammen 

må utvides i form av tilleggsbevilgninger. 
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Anbefalte tiltak som er forslått mener rådmannen vil kunne håndteres innenfor vedtatt ramme 

og tidsplan uten vesentlige kutt i skoleprosjektets omfang. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering er at de foreslåtte tiltak vil gi bedret trygghet for elever langs 

skoleveien til nye Ullerål skole. Det ligger an til at tiltakene kan gjennomføres innenfor tidsplan 

i forhold til overflytting av elever fra Hønefoss skole. 

I Rapporten fra Cowi foreslås det mange tiltak som vil bedre sikkerheten til og fra Ullerål 

skole. Alle tiltakene her er totalt kostnadsberegnet til kr 125 mill.  Et slikt omfang og kostnad 

av trafikksikkerhetstiltak vil ikke Ullerål skole som enkeltprosjekt tåle økonomisk.  

Rådmannen har derfor gått igjennom rapporten og vurdert det slik at de 10 tiltakene som 

forslås gjennomføres ved utbyggingen av ny Ullerål skole. Disse vil gi en økt sikkerhet langs 

skoleveien også i forhold til dagens situasjon for elevene ved skolene. De mer langsiktige tiltak 

som rapporten peker på vurderes inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner. 

 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1 – 10001 Ullerål skole, Trafikkanalyse Hønefoss nord 

Vedlegg 2 – Skoleveiutredning Ullerål og Hov skoler, 2018.06.01  

Vedlegg 3 – Økonomisk oversikt sikring av skolevei til nye Ullerål skole, september 2018 

Vedlegg 4 – Kart over foreslåtte tiltak 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arne Andersen 
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1 Innledning

I forbindelse med rivning og nybygging av Ullerål og Hov skoler i Ringerike

kommune ønskes det utført en trafikkanalyse. Analysen skal belyse endringer og

konsekvenser for trafikken i området som følge av økt elevtall ved skolene. Ved

Ullerål barneskole skal kapasiteten utvides ti l 600 elever og 65 ansatte, mot

dagens 355 elever og 40 ansatte. Ved Hov ungdoms sk ole skal kapasiteten økes

fra 22 0 elever og 30 ansatte i dag til 280 elever og 40 ansatte (24 årsverk) i

RIN GERIKE KOM MUN E

TRAFI K KAN ALYS E H Ø N E F O S S
N O RD
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2022.

2 Dagens situasjon

2. 1 Eksisterende formål

Skolene er lokalisert no rd for Hønefoss sentrum, rett sør for E16 mot

Gardermoen. Hovedatkomst til området er via Rv35 Hønengata og videre inn i

Hovsmarkveien. Videre innover i Hovsmarkveien er det et industriområde, og

veien har tilknytning til Follumveien i vest og videre til E 16.

2. 1 . 1 Ullerål skole
Ullerål skole har i dag 355 elever og 40 ansatte. Skolens elever kommer fra

nordlige deler av Hønefoss sentrum, og grensen for skolekretsen går nå ved

toglinjen sør for området .
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Figur 1 Ullerål skole med arealer for parkering og Kiss&Ride

Figur 2 Hovedinngang ved Ullerål skole mot Hovsmarkveien. Foto: COWI



4 TRAFIKKANALYSE HØNEF OSS NORD

http://projects.cowiportal.com/ps/A096372/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse Hønefoss Nord.docx

Figur 3 Kiss&Ride ved Ullerål skole. Foto: COWI

2. 1 . 2 Hov ungdomsskole
Hov ungdomsskole har i dag 220 elever og 30 ansatte. Inntak til Hov

ungdomsskole er elever ved Ullerål og Hønefoss skole.

Figur 4 Hov ungdomsskole med parkering, bussplass og varelevering til skolen
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Figur 5 Snarvei fra Hovsmarkveien til Hov ungdomsskole. Skiltet med "Skole" lengre opp i

Hovsmarkveien. Foto: COWI

2. 2 Veinett og trafikkmengder

Hønengata er hovedvei som knytter nord og sør av Hønefoss sentrum sammen.

ÅDT i Hønengata er oppgitt til å være 17.700 kjt/døgn i Nasjonal Vegdatabank

(N VDB) . Fartsgrensen er 50 km/t på strekningen, og det er fortau på begge

sider av veien. Ved bussholdeplassene i Hønengata er det ikke kan t stein som

skiller kjørebane og holdeplass fra fortauet.

Hovsmarkveien og boliggatene ellers i området er 30 - sone. I Hovsma rkveien er

det fortau på sørsiden av veien

2. 3 Parkering

De ansatte ved Ullerål skole har 2 områder på hver side av hovedinngangen som

kan benyttes for parkering. Foran hovedinngangen er det en sløyfe om benyttes

for kjøring av elever til og fra skolen. Det vi rke r å være varelevering og taxi som

benytte r seg av det samme arealet.
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Figur 6 Parkeringsplass for ansatte ved Ullerål skole med innkjøring fra Elling M.

Solheims vei. Det parkeres også langs selve veien. Foto: COWI

Ved Hov ungdo msskole er det en stor plass nede ved Hovsmarkveien som

benyttes som ansattparkering og parkering for besøkende. Det er skiltet med

innkjøring forbud t opp mot skolen i tidsrommet 07.30 - 15.00 for andre enn

varetransport. Det ble observert parkerte biler i b akken opp mot skolen i dette

tidsrommet, så det er mulig at det ikke blir overholdt.

2. 4 Kollektivtransport

Skolebuss til Ullerål og Hov skole stopper i Flattumveien rett ved Ullerål skole.

Det kjøres en buss samlet for begge skolene.

Skolebuss til Ullerål/Hov

Rutebuss: brakar.no
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2. 5 Gående og syklende

Figur 7 Tilrettelegging for myke trafikanter i området rundt skolene. Kartkilde:

kart.1881.no

Langs Hønengata er det fortau på begge sider av veien. Kryssingsmuligheter

over Hønengata er vis t i figur 7 . Det er ett lysregulert gangfelt ved Hønen Allé

som fortsetter i en gang - og sykkelvei inn mot Olav Duuns vei. Det er ikke

oppmerket gangfelt ove r Olav Duuns vei, men det er fortau videre langs

Klinikkveien mot Elling M. Solheims vei og så gangfelt over til Ullerål skole.

Langs Elling M. Solheims vei er det fortau på strekningen fra gangfeltet og

sørover langs grøntområdene ved skolen. I Flattumvei en, på vestsiden av

skolegården, er d et kun buss som har lov å kjøre på deler av strekningen

sørover mot Dronning Ragnhilds vei. Nord for stengningen er det en

vendehammer .
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Figur 8 Gangfelt over Hønengata nord for Hovsmarkveien. Foto: COWI

Figur 9 Gangfelt over Hovsmarkveien ved krysset til Hønengata. Foto: COWI

Figur 10 Lysregulert gangfelt over Hønengata. Foto: COWI
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Figur 11 Gang - og sykkelvei mellom H ønengata og Olav Duuns vei og Klinikkveien.

Foto: COWI

Figur 12 Fortau i Klinikkveien og videre gangfelt over Elling M Solheims vei. Foto:

COWI

Figur 13 Fortau i Elling M Solheims vei. Foto: COWI
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Figur 14 Flattumveien sett mot nord forbi Ullerål skole med vendehammer til høyre

i bildet . Veien stengt for andre kjøretøy enn buss videre sørover. Foto:

COWI

Figur 15 Bussholdeplass i Hovsmarkveien nedenfor Hov ungdomsskole. Gang - og

sykkelvei opp mot Sagaveien. Foto: COWI

Figur 16 Innkjøring til parkeringsareal til Hov ungdomsskole. Opphøyd gangfelt over

Hovsmarkveien. Foto: COWI
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Figur 17 Adkomst til Hov ungdomsskole. Kun lov for varekjøring mellom 07.30 og

15.00. Foto: COWI

2. 6 Trafikksikkerhet

Figur 1 8 Politiregistrerte personskadeulykker de siste 10 år (2005 - 2014) fra

Nasjonal vegdatabank (NVDB). Kartkilde: kart.1881.no
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Figur 1 8 viser politiregistrerte personskadeulykker for området i perioden 2005 -

2014. Det er ikke registrert ulykker videre innover i Hovsmarkveien. De

nærmeste ulykk ene til Ullerål skole har skjedd i k rysset mellom Dronning

Ragnh i lds vei og Elling M. Solheims vei. Begge ulykkene er bilulykker med

kryssende kjøreretninger som skjedde i henholdsvis 2007 og 2008.

I krysset mellom Hønengata og Dronning Ragnhilds vei er 2 av 4 registrerte

ulykker med fotgjenger involvert. Videre sør i Hønengata er det ytterligere en

fotgjengerulykke ved Flattumveien og to fotgjengerulykker ved Krokenveien.

Alle med lettere skade som alvorligste skadegrad.

Det er ingen strekninger eller krys s på kartutsnittet ovenfor som er ulykkes -

strekning eller – punkt etter Statens vegvesen sin definisjon. Strekningen rett

sør for jernbanen på Hønengata er definert som ulykkesstrekning etter Statens

vegvesen sin definisjon for perioden 2009 - 2013. Over en s trekning på 1 km har

det vært 11 ulykker på 5 år, med totalt 1 drept, 2 alvorlig skadet og 11 lettere

skadet. Fem av ulykkene er sykkelulykker, inkludert den med alvorligste

skadegrad drept og en med skadegrad alvorlig skade. Den andre ulykken med

alvorlig skade var en M C - ulykke, mens de resterende 5 ulykkene alle er

bilulykker. Fire av bilulykkene er uhell med påkjøring bakfra.

3 Fremtidig situasjon

Et ter utbyg g ing av skolene på Hovsmarkveien overflyttes alle elever fra

Hønefoss skole til Ullerål.
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Figur 19 Hønefoss skole lukkes og elever flyttes til Ullerål.

3. 1 Veinett og trafikkmengde

Som følge av at det oppføres to nye, st ørre skoler på de to lokalitetene på

Hovsmarkveien , må det forventes at trafikken på veinett et i skolenes

næromr åde vil øke tilsvarende. Den mertrafik k en som skolene er bere g net med ,

har utgangspunkt i en vurdering av transportmiddelfordelingen blant elever og

ansatte på skolen e .

For elever på Ullerål skole antas det at 50 % av elevene bli r kjørt til/fra skole i

bil. På Hov ungdomsskole antas det at kun 40 % bli r kjørt i bil til/fra skole, da

el eve ne her er eldre . Det vurderes derfor at en høyere andel elever komm er seg

til denne skolen på egen hånd . F or de ansatte på skolene anta s det at 60 %

kjør e r i bil.

Med utgangspunkt i forutsettingene over , vil den øk te biltrafik k en på

Hovsmarkveien i 2022 bli 630 ekstra biler/døgn.
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Tabell 1 Generert bil trafikk pr. døgn i 2022 som følge av flere e lever og ansatte på

de to skolene .

Økt bil trafikk fra
elever/døgn

Økt bil trafikk fra
ansatte/døgn

Økt bil trafikk
i alt/døgn

Ullerål skole 490 30 520

Hov Ungdomsskole 9 5 1 0 10 5

I alt 58 5 4 0 62 5

Hovedparten av biltrafikken til skolen kommer via krysset Hønengata /

Hovsmarkveien. Hønengata er ad komst til Hønefoss by og h er passerer daglig

17.700 kjøretøyer . En beregning av trafikkavviklingen i krysset har vist at

allerede på n å værende tidspunkt er det store problemer med avviklingen av

sidevei strafikken. Med den øk te trafikk en i 2022 må problemene forventes å

vokse seg enda større .

De t betyr at krysset har behov for ombygging , om de t skal bli en akseptabel

trafikkavvikling . Ber eg ning av kapasiteten i krysset viser at de t kan oppnås en

akseptabel trafikkavvikling ved følgende endring:

› O mbyg g ing til signalisert kryss .

› Krysset u tvides med separate høyresvingsbaner.

› G angfeltet nord for krysset anbefales å bli tatt med som en del av et ny t t

lysregulert kryss.

Resultater av kapasitetsberegninger er dokumentert i bilag A .

3. 2 Parkering

3. 2. 1 Bilparkering

Langtidsparkering , primært for ansatte

For å imøtekomme de ansattes bil parkeringsbehov ved skole n e må de t anlegges

0,6 p - plasser pr. ansatt svarende til i alt ca. 40 p - plasser i tilknytning til Ullerål

Skole og ca. 25 p - plasser ved Hov Ungdomsskole.

Ved ombygningen av Ullerål skole vil det være hensiktsmessig å samle a l l

bilparkering på én plass , av hensyn til å begrense antallet av overkjør sler på

Hovsmarkveien. Noe n av plassene kan være tidsbe grenset i perioden 7.30 - 8.30

for å gi mulighet for kortvarig parkering ved henting og kjøring av barna til

skolen .

Det anbefales at den eksisterende p - plass en ved Hov Ungdomsskole bli r

værende slik den er i dag .
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Kiss & Ride

Det er ikke til å unngå at mange av b arna transporteres i bil til og fra skol en.

D et er derfor viktig å skape gode og sikre løsninger slik at bilistene som skal

lever e eller hent e barna er til minst mulig ulempe . Det anbefal es at de t anlegges

et såkalt Kiss & Ride område for begge skolene .

Ved Hov ungdomsskole vil den mest hensiktsmessige plass ering en av en Kiss &

Ride være øst for bussholdeplassen og det n å værende opphøyde gangfelt et.

Dette av hensyn til å ikke lede unødig m ye bil trafikk på tvers av

kry sn ingspunktet hvor de myke trafikantene fra Sagaveien krysser

Hovsmarkv eien. Det foreslås derfor at det etableres et Kiss & Ride anlegg hvor

den n å værende stien mellom Hov ungdomsskole og Hovsmarkveien ender på

Hovsmarkveien . Stien må oppgraderes med fast belegning samt belysning.

Løsningen er skissert på figur 20 . Det bemerkes at det kan være

terrengrelaterte utfordringer med l øsningen.

Figur 20 Illustrasjon a v Kiss & Ride ved Hovsmarkveien. Stiforbindelsen opp til Hov

Ungdomsskole må samtidig oppgraderes .

P lassering av Kiss & Ride ved Ullerål skole kan i prinsippet fastholdes som det er

i dag, men vil avhenge av den nye skole inngangen . Et helhetlig forslag til

prinsipp for utforming av atkomst til skolen inklusiv Kiss & Ride beskrives i

avsnitt 3.4 .

3. 2. 2 Sykkelparkering
Utover de ansattes bil parkeringsbehov, vil det være behov for etablering av

sykkelparkering til både elever og ansatte. I rapporten " Situasjon Sykkel

Hønefoss" fra 2013 er dagens situasjon for sykkelparkering i Hønefoss registrert .

Herav fremgår det at der ikke er funnet sykkelparkering på Ullerål skole og Hov

Ungdomsskole. Det anbefales at det etableres sykkelparkering ved begge skoler,

dels for å signalere at man ønsker at elever og ansatte sykler, dels for at unngå

at sykler parke res på uhensiktsmessige steder .
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Antall nye syk k el parkeringsplas ser

Det antas at ca. 3 0 % av elevene som skal til Ullerål Skole vil s ykl e til skolen. Til

Hov Ungdomsskole må det forventes en lit t høyere andel da elevene er eldre.

Det antas her at ca. 4 0 % a v elevene som skal til Ho v Ungdomsskole sykler til

skolen . På begge skolene antas det at 25 % av de ansatte sykler .

Tabell 2 Behov for sykkelparkering

Elever Sykkel P Ansatte Sykkel P I alt

Ullerål skole 600 180 65 15 195

Hov Ungdomsskole 280 110 40 10 120

Med utgangspunkt i de anslåtte andelen e av elever og ansatte som vil s ykle

til /fra skole, må det anlegges minimum et tilsvarende antall

sy k kel parkeringsplas ser. På Ullerål skole svarer det til ca. 200

s yk kelparkeringsplas ser og på Hov ungdomsskole til ca. 1 2 0

s yk kelparkeringsplas ser.

Plass ering og utforming av sykkelparkering

For å sikre at sy k kel parkeringsplas sene brukes , er det viktig at disse plass eres

og utformes riktig .

› Sykkelparkeringen e bør pla ss eres te t t på inngan gen til skolen.

› S ykkelparkeringen må være synlig og godt belyst .

› Da de t er parkering i mange timer hver dag, anbefales det at

sykkelparkeringen e utformes med tak .

3. 3 Kollektivtransport

Det er informert om at busstrafikk en til skolen e ikke vil økes i forhold til dagens

situasjon. Plassering av bussholdeplass ved skole n e fastholdes slik de t er i dag .

3. 4 Gående og syklende

Ullerål Skole Plass ering av inngangene til den nye Ullerål skole vil være avgjørende for de

myke trafikanters rutevalg til skolen. B iltrafikken til/fra skolen må primært

avvikles via Hovsmarkveien , og fotgjengerne og syklister via de mindre

beferdede lokalveien e til skolen . D e to trafikantgruppene separeres på den

måten mest mulig . Følgende tiltak anbefales:

› Ombygge krysset Hønengate/Hovsmarkveien.

For å sikre at biltrafikken i minst mulig grad b ruker de mindre lokalveiene ,

er det viktig at krysset Hønengata/Hovsmarkveien ombygges så det er en

god trafikkavvikling . Bilistene vil da b ruke Hovsmarkveien som pri mær

ad komst.
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› Kiss&Ride og parkeringsarealer etableres med adgang fra Hovsmarkveien.

› Plassering av hovedinngang

Sikkerheten til myke trafikanter til Ullerål skole kan sikres ved strategisk å

pla ssere skolens hovedinngangen og sykkelparkering bort fra

Hovsm arkveien. Det foreslås at skolens hoveda t komst for myke trafikanter

etableres fra Flattumveien og Elling M. Solheims Vei via en stiforbindel s e på

tv e r s av skolens område . Ved å føre den myke trafikk en mo t Elling M.

Solheims Vei , vil flere også benytte de t lysregulert e gangfelt et ved krys s ing

av Hønengata.

› Opphøyd gangfelt ved Klinikvei

Det vurderes at de fleste myke trafikanter kommer fra sø r. Kryssing av

Elling M. Solheims Vei ved Klinikkveien vil derfor bli et viktig

krysningspunkt . Det anbefales at dette krysset bygges om med opphøyd

gangfelt. Dette tiltaket vil tydeliggjør e krysningen samt sikre at biltrafikken

passere r med lav hastighet

F igur 21 Forslag til prinsipper for utforming av trafikk arealer på Ullerål skoles

område.

Hov ungdomsskole Den n åværende tilkomsten til Hov ungdomsskole fastholdes, også som primær

tilkomst for myke trafikanter. Myke trafikanter fra sø r og nord vil fortsatt

benytte Hønengata og Hovsmarkveien . Her bør det sikres en sammenhengende

stiforb indelse f or fotgjenger og syklister på strekningene .

Dersom det blir etablert en sammenhengende gang - og sykkelveg la ngs

Hovsmarkveien og Hø n engata, vil dette sikre en trygg skoleveg. Syklende og

gående vil da bli ledet igjennom et lysregulert kryss i H ø n engata som vil sikre en

trygg kryssing av vegen. Dette vil ha en viktig betydning for de som flyttes fra

Hønefoss sko le til Ullerål skole.
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Figur 22 Det foreslås at det etabler es g ang - og sykkelveg i 'missing links', så det

skapes sammenheng i g ang - og sykkelvegnettet .

3. 5 Trafikksikkerhet

Det vurderes at de trafikksikkerhetsmessige utfordringene på Hønengata

primært relaterer s e g til trafikkavviklingen . Trafikkmengdene på strekningen er

store og kryssene har ikke tilstrekkelig kapasitet til å avvikle sidevei strafikken

(de fleste av kryss ene er vikeplik tsreguler t e ). Det gir opphav til en mer

risikobetont kjørsel , og leder trafikken ut på det omkringliggende lokal veinett et .

En forbedring av trafi k k sikkerhet en på strekningen som helhet vil derfor kreve

en betydelig ombygging .

Ombygging i krysset Hov s mark veien / Hønengat a vil bidra til en forbedring av

trafikksikkerheten generelt, men vil også bety en bedre avvikling av trafikken i

skolenes nærhet. Dermed vil færre benytte de mindre beferdede lokalveiene

nær skolen hvor konsentrasjonen av barn som fotgjengere og syklister er størst.

De anbe falte tiltak ene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, forbedrede

parkeringsløsninger, sykkel - og gangveie r m.m. vil også bety forbedring av

trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister på vei til skole ne .
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4 Konklusjon

Et ter oppførelse og i driftsettelse av de to ny e skolene på Hovsmarkveien i 2022

forventes trafikken p å Hovsmarkveien å stige med ca. 630 kjøretøyer /døgn,

foruten den alminnelige trafikkvekst en på veinett et. De n økende trafikk mengde n

vil resultere i at krysset Hønengata/Hovsmar kveien ikke kan avvikle trafikken i

morgen - og ettermiddagsrush et uten store forsinkelser og kødannelser på

sideveiene . Det vil derfor være nødvendig å ombygge krysset til et lysregulert

kryss med separate høy resvingsbaner på Hønengata , for å sikre en akse ptabel

trafikkavvikling .

Hønengata vil fortsette å være en meget trafikkert og ulykkesbelastet strekning .

M ed de to nye skole ne vil en da flere elever ha behov for å ferdes langs og på

tv e r s av Hø n engata . Det anbefales at strekningen gjennomgår en helhetlig

ombygning for å gjøre strekningen mer trafikksikker . D e t omfatter etablering av

sikre forhold for myke trafikanter i form av gang - og sykkelvei samt løsning av

trafikk av viklingsproblemene i kryssene som vurder e s å være hovedårsaken til de

mange ulykkene .

I første omgang bygges krysset Hønengata/Hovsmarkveien om til et

signaregulert kryss med høyresvingsbaner og det etableres en

sammenhengende gang - og sykkelvei langs Hønengata.

Ullerål skole

V ed Ull erål skole er det mulighet for å sikre en bedre adskillelse av bilister og

myke trafikanter , og dermed skape en mer sikker skolevei i fremtiden.

Biltrafikken vil fortsatt primært benytte Hønengata og Hovsmarkveien hvor

tilkomst til p - plass og Kiss & Ride også må være fra Hovsmarkveien i fremtid en .

Det anbefales etablering av omtrent 200 sykkelparkeringsplasser.

Det anbefales at skolen s inngang og sykkelparkering plasseres med ut gang mot

sø r omtrent midt på tomt a med g ang - og sykkelveg ut til Flattumveien og Elling

M. Solheims Vei. Kryss ingen ved Elling M. Solheims Vei og Klinik k ve ien vil være

svært viktig for de myke trafikantene . Det anbefales her at krysset etableres

med opphøyd gangfelt for å markere kry sningsområdet samt redusere

kjøretøyenes hastighet .

Hov Ungdomsskole

Ved Hov ungdomssko le anbefales det å etablere en Kiss & Ride øst for det

eksisterende krysningspunkt et på Hovsmarkveien , hvor bilister som skal

levere /he nte elever ikke le d es for b i kry sningsstedet . Det krever en oppgradering

med fast belegning og belysning av den n å væren de stiforbindelsen mellom

Hov smarkveien og ungdomsskolen. Da en ikke ser noen bedre alternativer til

parkering, vil den eksisterende parkering fastholdes slik den er i dag. 120 nye

s ykkelparkering splasser bør etableres tet t på skolens inngang .

Den myke t rafikk en til ungdomsskolen fra sør , vil også i fremtiden benytte

Hønengata og Hovsmarkveien . D et anbefales derfor at det skapes sammenheng

i g ang - og sykkelvegnettet på strekningene ved å etablere gang - og sykkelvei ,

hvor det i dag er to 'missing links'.
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Bilag A Kapasitetsberegninger

Følgende forutsetninger ligger til grunn for de utførte kapasitetsberegninger i

krysset Hønengata/Hovsmarkveien :

› 60 % av de ansatte transpo rterer seg i bil

› 50 % av elleverne fr a Ullerål skole transporterer se g i bil

› 40 % av elleverne fra Hov Ungdomsskole transporterer se g i bil

› ÅDT på Hov Alle er estimert til 1500 kjt /døgn

› Trafikk fordelingen på Hov Alle er: 60 % til venstre, 30 % til høy re og 10 %

rett frem

› 90 % av elever/ansatte som kjøre r i bil til/fra skole an kommer via

Hønengata/Hovsmarkveien.

› Av de 90 % som benytter Hønengata til Hovsmarkveien kommer 50 % fra

sør og 50 % fra nord.

› Det er vurdert at den ekstra trafikk en til skolen e sk j er innenfor for rush

timen

› Noe t rafik anter k jører med den nåværende utform ingen ikke via krysset ,

om de kommer fra Hovsmarkveien og skal ut på Hønengata . D et vurderes

derfor at kun 30 % av den nye trafikk kjøre r til krysset . De 30 % fordeler

se g 50/50 mellom høyresving og venstresving . I bere g ningen av krysset

ombygd til lysregulert krys s , antas det at 90 % av trafikantene kjører til

krysset .
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A. 1 Morgenrush 201 7
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A. 2 Ettermiddagsrush 201 7
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A. 3 Morgenrush 2022
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A. 4 Ettermiddagsrush 2022

A. 5 Morgenrush 2022 – lysregulert

Der er l age t et overslag med et lysregulert anlegg for å undersøke om det kunne

hjulpet avviklingsproblemene på sideveiene samt hvilke konsekvenser det ville

hatt for tr afikken på Hønengata. Ved utbyg ning av krysset med se arate

høy resvingsbaner kan krysset avvikle trafikken . Den presise utforming en a v

krysset og programmering av signalene må gj øres på bakgrunn a v en nærmere

undersøkelse med et m ere detaljert trafikkgrunnlag.
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1 Bakgrunn

COWI bistår Ringerike kom mune med utarbeidelse av reguleringsplan for Ullerål

og Hov skoler. I den forbindelse har Ringerike kommune bedt COWI utarbeide

en skoleveisanalyse for området.

Når n ye Ullerål skole er ferdig er det vedtatt i Ringerike kommunestyre at

Hønefoss skole nedle gges og at elevene fra Hønefoss skole flyttes til Ullerål

skole. Dette medfører, at det meste av Hønefoss skolekrets legges sa mmen med

Ullerål skolekrets.

Dermed må skolebarn fra et større område komme til Ullerål sko le, og Ringerike

kommune ønsker derfor utredet hvordan man sikrer trygge skoleveier for alle

elever til Nye Ullerål skole . I denne rapporten vurderes derfor fremtidige

skoleveier og det beskrives tiltak til forbedring av sikkerhet og trygghet på

skoleveiene.

Til slut t i rapporten listes anbefa linger til tiltak som kan gjennomføres for å gjøre

skoleveiene sikrere og tryggere. Tiltakene er beskrevet på overordnet nivå, og

dersom det besluttes å arbeide videre med dem, må det foretas prosjektering og

planlegging, før tiltakene kan etableres.

Det e r Ringerike kommune som beslutter hvilke tiltak det bør arbeides videre

med, og tidsplanen for det videre arbeidet. Formålet med denne rapporten er

således å gi beslutningstakerne et faglig fundert grunnlag å beslutte ut fra.

1 . 1 Målsettinger for skoleveiutred ningen

Det te inngår i skoleveiutredningen:

› Overordnede vurderinger av mulige fremtidige skoleveier i separate gang -

og sykkelveger eller i veier med begrenset trafikkmengde og lav hastighet .

› Overordnede beskrivelser av tiltak i eksisterende veinett som kan medvirke

til økt trygghet og sikkerhet på skoleveiene.

› Tiltak rettet mot å få elevene til å gå eller sykle til skole n . Ringerike

kommune har et ønske om at skolebarn beveger seg i hverdagen, og turen

til og fra skolen er en opplagt måte hvor dette kan opp nås.

Formålet med skoleveiutredningen er også å foreslå tiltak t il forbedring av de

lokaliteter som skole r og foreldre utpeker. Det er derfor avholdt et

medvirkningsmøte mellom COWI og en rekke interessenter, se avsnitt 4 , hvor

en del lokaliteter er utpekt . En del av disse anvendes sannsynligvis i begrenset

omfang som skoleveier, men de er allikevel behandlet i avsnitt 7 .
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2 Leseveiledning

Dette notatet behandler en lang rekke veier i Hønefoss og er derfor relativt

omfattende.

Avsnitt 3 beskrive r hvordan de t forventes hvilk e skoleveier barn fra ulike

områder i Hønefoss i fremtiden vil benytte. Dette dann er grunnlag for en

vurdering av hvilke veier som i fremtiden vil være mest relevante som

skoleveier.

Det er avholdt et medvirkningsmøte , hvor bl.a. represent anter for skoler,

Ringerike kommune og andre har deltatt. På medvirknings møtet har det vært

mulighet for at deltakerne kunne utpeke utrygge veier samt foreslå mulige

løsninger til forbedring av skoleveiene. Flere opplysninger om møtet finnes i

avsnitt 4.

I avsnitt 5 beskrives kortfattet trafikkdata for større veier i dagens situasjon.

I avsnitt 6 vurderes muligheten e for alternative skoleveier som ikke anvender

Hønengata, herunder ved etablering av ny kryssing av jernbanen.

I avsnitt 7 gjennomgås de veier s om er utpekt av COWI som relevante

skoleveier samt de veier som er utpekt av deltakerne på medvirkningsmøtet.

Veiene behandles uprioritert og på samme måte, uansett om de er utpekt av

COWI eller på medvirkningsmøtet. Avsnitt 7 kan sees som e n katalog over

mulige tiltak som kan gjennomføres i veinettet for å forbedre sikkerhet og

trygghet for skolebarn og andre trafikanter. Leseren kan derfor velge hvilke

veier han eller hun ønsker å lese om.

Avsnitt 8 omhandler andre tiltak som ikke er fysiske, men som kan medvirke

til en tryggere skolevei for barna i Hønefoss. Det er snakk om tiltak foreslått av

COWI eller på medvirkningsmøtet. Tiltakene behandles uprioritert.

I avsnitt 9 sees en anbefaling over de tiltak som vurderes som mest

hensiktsmessige i forhold til å sikre en forbedring av skoleveien for Ullerål og

Hov skoler , både på kort og lang sikt .



SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV 5

http://projects.cowiport al.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

3 Fastleggelse av fremtidig skole krets og skoleveier

Med omleggingen av skolene vil skoleveien endre seg for barn i flere områder.

Med henblikk på å kunne peke ut de mest vesentlig e skoleveiene tas det

utgangspunkt i eksisterende skolekretser for H ønefoss skole og Ullerål skole.

Skolekretsene oppdeles i relevante områder, og de mest direkte /

hensiktsmessige veier mellom områdene og skolen vurderes med bakgrunn i

kartmateri ale.

Figur 3 . 1 Eksisterende skolekretser for Hønefoss og Ullerål oppdelt i mindre områder

med henblikk på fastleggelse av overordnede skoleveier. Også vist er

Hønengata og jernbanen.

For hvert område vurderes heretter de mest h ensiktsmessige gangveier til/fra

skole n :

Område A . Skolebarn i dette området kan gå til skolen via bl.a. Sagaveien og

Hovsmarkveien samt gang - /sykkelveg er i områder .

Område B . Fra dette område t vi l det være mest direkte å gå til skolen via

gangsti en mello m Krokenveien og Flattumveien , eller via den nordlige delen av

Hønengata. Grensen mellom område A og B er utflytende.

Område C . Fra dette område t er den mest direkte vei en til skolen via

Hønengata under jernbanen og videre via Flattumveien til skolen .

Områ de D . Den mest direkte vei en til skolen er via Hønengata til nordsiden av

jernbanen .
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Område E . Felles for dette området er at alle skolebarn må krysse Hønengata

på skoleveien. Elevene fra området omkring Vesterngata kan krysse i

signalanlegget Hønengata x Vesterngata, mens elevene som bor leng re mot

nord kan krysse enten i gangfeltene langs Hønengata eller i signalanlegget i

krysset Hønengata x Hønen Allé.

Område F . Felles for dette området er at alle skolebarn må krysse Hønengata

på skoleveien. Det er stor t sett kun i den nordligste delen av området at det

finnes boliger. Elevene herfra vil sannsynligvis krysse i det signalregulerte

gangfeltet ved Hønen Allé.

Område G . Skolebarn som bor her må krysse E16 for å komme til skolen. Det

er ikke planfri kryssing av E16, heller ikke gangfelt.

Område H . Relativt få personer bor i dette området. Det er forbindelse med

gang - /sykkelveg i egen trasé fra 100m nord for avkjøring til Almemoen med

planfri kryssing av E16. Skolebarn som bor leng e r vekk fra skolen transporter es

med skoleskyss .

Skolesky ss tilby s som utgangspunkt i dag for barn i 1. klasse som bor mer enn 2

km f ra skolen. Fra 2. klasser tilby s skoleskyss for barn som bor mer enn 4 km

fra skolen. I områdene vist i figur 3 . 1 vil det derfor kun være barn i 1. klasse

som bor lengst vekk i område E omkring Vesternbakken, som kan få skoleskyss

til Ullerål skole.
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4 Medvirkningsmøte med skole og foreldre

Det ble tirsdag 24. april 2018 kl. 16.00 – 18.00 avholdt et medvirkningsmøte

om fre mtidens skoleveier. Følgende var invitert til møtet:

› SU Hønefoss skole

› SU Ullerål skole

› SU Hov skole

› Privatpersoner som har sendt uttalelser til planforslaget

› Rådet for funksjonshemmede

› Barnas representant

› Kommunelegen (miljørettet helsevern)

› Kommunals jef skole og kultur

› Kommunens sykkelbykoordinator

› Kommunens saksbehandlere

› Kommunens konsulent: COWI

I alt 24 personer inkl. kommunens konsulent deltok i møtet. På møtet

gjennomgikk COWI kort bakgrunnen for skolevei utredningen samt innhold og

prosess.

D ere tter ble det gjennomført en workshop, hvor deltakerne var oppdelt i fire

grupper. Gruppene ble bedt om å diskutere følgende emner:

1 Utpeking av fremtidige, overordnede skoleveier

2 Utpeke lokaliteter/strekninger som oppleves utrygge/farlige for skolebarn

3 Kort fattet beskrivelse av eventuelle tiltak/løsninger som ønskes undersøkt

Deltakerne kunne tegne på et oversiktskart og nedskrive vurderinger og forslag.

Til slutt på møtet presenterte gruppene kortfattet deres diskusjoner og forslag,

og møtedeltakerne drøfte t kortfattet gruppenes forslag i plenum.

Det var mellom gruppene generelt enighet om:

› Hønengata er utrygg, særlig ved kryssene

› Rabbaveien er utrygg
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› Det er viktig at barn a beveger seg, o g derfor bør det legges opp til at barna

transporterer seg selv til og fra skole n

› Det bør undersøkes om skoleveien kan flyttes vekk fra Hønengata, f. eks. til

de parallelle, mindre gatene . Som en del av dette bør det inngå vurdering

av mulighet for nye krysninger av jernbanen for myke trafikanter

› Det oppleves at trafikken i de mindre gatene er økende fordi en del bilister

kjører her for å unngå kø i Hønengata

› Boligområdet som ligger mellom de to arme ne av E16 (Hvalsmoveien og

Ådalsveien) har ikke sikre muligheter for å krysse E16

I vedlegg ene finnes resultatene av workshop - en. Andre konkrete bemerkninger

og forslag beskrives for de konkrete kryss og strekninger i avsnitt 7 .
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5 Trafikkdata

5.1 Trafikkmengder

Det er gjennomført trafikkregistrerin ger for veiene omkring skolen våren 2018.

Tellingene suppleres med data fra Nasjonal Vegdat abank (N VDB).

Figur 5 . 1 Trafikkmengder i utvalgte veier i Hønefoss. Kilde: Nasjonal Vegdatabank

eller registreringer fortatt våren 2018 av Ringerike kommune.

Vei ÅDT % Tunge År Kilde
Hønengata v. Hovsmarkve ien 13.589 10 2018 Registrering
Hønengata 17.700 10 2017 NVDB
Hønefoss Bru 20.200 10 2017 NVDB
Kongens g at e 20.200 10 2017 NVDB
Vesterngata 4.800 5 2017 NVDB
Hovsmarkveien v. Hønengata 2.336 8 2018 Registrering
Hovsmarkveien v. Flattumveien 2.476 10 2018 Registrering
Elling M Solheims vei 358 3 2018 Registrering

Trafikkmengden i Hønengata – Kongens g at e er med mellom 13 . 500 og 20.200

kjøretøyer i døgnet relativt høy, og det er en andel tunge kjøretøyer på 10% .

Hovsmarkveien har en årsdøgntrafikk (Å DT) på knapp e 2.500 kjøretøyer ved

skolene med en tungtrafikkandel på ca. 10%.

5.2 Fartsgrenser

Fartsgrensen i Hønengata er 50 km/t mellom E16 - krysset og jernbanebroen. Fra

jernbanebroen er fartsgrensen i Hønengata, Hønefoss Bru og Kongens g at e på

40 km/t.

Si deveie ne til Hønengata er generelt regulert som 30 km/t - sone, mens

Vesterngata har en f artsgrense på 40 km/t. Sideveie ne til Kongens g at e er øst

for Kongens gate generelt 30 km/t - sone, mens det ikke er særskilt skilting i

flere veier vest for Kongens g at e .

5.3 Bussbetjening

Hønengata betjenes av flere bussruter. Skolebuss til Ullerål skole kan kjøre til

skolen via Flattumveien, og det er busstopp i Hovsmarkveien ved Hov skole.

Det er også bussbetjening i Krokenveien og Haldenveien.

5.4 Trafikkulykker

Trafikkulykke r for perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 trekkes fra Nasjonal

Vegdatabank (N VDB). Ulykkene beskrives for hver lokalitet / strekning i

kommende avsnitt.

I vedlegg sees oversiktskart som viser registrerte ulykker i perioden.
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6 Alternative, fremtidige skoleruter

Høne ngata er utpekt som den mest utrygge skoleveien. Derfor kan det være

hensiktsmessig at skoleele vene kan anvende de mindre veiene parallelt til

Hønengata som skolevei. Her er mindre trafikkmeng de og biltrafikkens hastighet

lavere.

Det er viktig at en altern ativ skolevei er direkte og enkel å anve nde for barna .

Ellers vil den ikke bli anvendt.

6. 1 Analyse

Det er gjennomført en befaring av området 24. april 2018 ved skoledagens

begynnelse og slutt med fokus på å fastlegge hvordan elevene ferdes i veinettet.

Det k unne på befaringen konstatere s at skoleelevene i vesentlig omfang

anvender snarveier på vei til og fra skole n .

Figur 6 . 1 Snarveier som anvendes av skolebarn til og fra Ullerål og Hov skoler. 1:

Bak KIWI mel lom Krokenveien og Flattumveien. 2: Sti mellom Krokenveien

og Flattumveien.

Elevene som kommer fra arealet sør for jernbanen går og sykler i stort omfang i

Hønengatas vestlige side og krysser via bilforhandleren nord for banen og videre

via forbindelse bak KIWI til Flattumveien (1).
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Figur 6 . 2 Snarvei bak KIWI.

Mellom Krokenveien og Flattumveien finnes en sti som krysser det grønne

området (2). Stien er i jord og har store høydeforskjeller. Derfor er den ikke

særlig egnet til syklister. Snø og kraftig regn vil også gjøre anvendelse av stien

besværlig.

Hønengata er i dagens situasjon eneste hensiktsmessige kr yssing av jernbanen

for elevene som bor sør for banen. Jernbanestrekningen anvendes til godstog i

et rel ativt begrenset omfang. Det finnes en kryss ing av banen mellom

Grensegata og Lundveien. Kryssingen er uregulert og fotgjengere må selv

orientere seg etter tog. Dermed er kryssingen ikke anvendelig som skolevei ,

med mindre den kan sikres med bom eller etabl eres planfri.

Figur 6 . 3 Uregulert kryssing av jernbanen ved Grensegata. På skiltet står: "STOPP –

se og lytt etter tog".
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6. 2 Ny kryssing av jernbanen

Pga. manglende kryssingsmuligheter av jernbanen må elevene i dag anvende

Hønengata på en del av skoleveien. Myke trafikanter er følsomme overfor

omveier, og derfor vil elevene sannsynligvis i begrenset omfang anvende de

mindre parallellveier til Hønengata, såfremt det medfører en omvei.

Vest for Hønengata

For å få e levene til å anvende de mindre trafikkerte veie ne vil det derfor være

nødvendig å etablere en ny, sikker kryssing av jernbanen. I figuren under er det

skissert 3 mulige nye forbindelser med kryssing av jernbanen. Eksempel A

anvender Parkgata og den eksisterende snarvei en bak KIWI, men B og C

anvender stien mellom Krokenveien og Flattumveien. Eksempel B og C er derfor

mindre relevant for syklister, som vil søke å unngå stien ved Krokenveien pga.

manglende belegning og høydeforskjellene. Dersom det etableres fast belegnin g

på stien, kan den være relevant for syklister også , selv om det er vesentlige

terrengforskjeller . Se nærmere beskrivelse i avsnitt 7 .4.

Figur 6 . 4 Forslag til mulige, fremtidige skoleveier med sikker kryssi ng av jernbanen.

Kartgrunnlag 1881.no.

Det er i utarbeidelse av eksemplene ikke tatt hensyn til private områder langs

banen, terrengforskjeller mv. Det må derfor undersøkes nærmere, hvor det er

mulig å etablere en eventuell ny kryssing av jernbanen.

Det er viktig å påpeke, at Parkgata og de øvrige, mindre veier parallelt med

Hønengata i dag i begrenset omfang har fasiliteter til myke trafikanter, og

v eiene er generelt for smale til at det kan etableres fortau samtidig med toveis

biltrafikk . Såfremt biltrafi kken i disse veiene økes, f.eks. som følge av økt

kødannelse i Hønengata, kan det være uhensiktsmessig å benytte veiene som

skolevei, med mindre det gjennomføres tiltak til reduksjon av trafikkmengde.
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Tiltak til reduksjon av trafikkmengde kan eksempelvis v ære fartsdempere,

etablering av enveiskjøring og fotgjengerareal i mulig omfang i de mindre veier.

Ringerike kommune opplyser at det foreligger planer om etablering av

enveiskjøring i deler av Parkgata og anvende en del av eksisterende veiareal til

fortau/ fotgjengerareal. Bakgrunnen for dette tiltaket er et ønske om å redusere

gjennomfartstrafikk i Parkgata inn mot byen, når det står kø i Hønengata – men

løsningen er o gså i god sammenheng med en evt. fremtidige kryssing av

jernbanen.

Øst for Hønengata

En ny krys sing av jernbanen øst for Hønengata mellom Ull erålsgata og

Industrigata kan også fungere som ny skolevei, særlig dersom områd et omkring

Industrigata på leng re sikt omdanne s fra eksisterende industriområde til

eksempelvis boligområde . Denn e forbindelse n vil gi en mulig, fremtidig skolevei

for de barn som bor på østsiden av Hønengata. Forbindelsen vil muliggjøre at

elevene kan gå via Ullerålsgata og jernbanekryssingen samt de mindre veier øst

for Hønengata frem til det signalregulerte gangfeltet ved Hønen a ll é. Alternativt

kan de eksempelvis krysse ved Krokenveien. Forbindelse n vil lede barna

gjennom et område nord for b anen hvor det i dag er industri og handel, og

området er preget av relativt mye tung trafikk. Før den østlige forbindelse n blir

relevant som s kolevei , bør det derfor enten etableres gang - / sykkelveg langs

veiene i industriområdet og sikre kryssingsmuligheter , eller skje en omdannelse

av området, så mengden av tung trafikk reduseres. S amtidig gjennomføre l s e av

tiltak i Ullerålsveien, f. eks. etable ring av fortau, kan ytterligere forbedre

Ullerålsveien som skolevei.

Figur 6 . 5 Prinsippskisse som vise r mulig fremtidig skolevei med ny

kryssingsmulighet av jernbanen.
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6. 3 Overordnede betraktninger om behov for kryssing av
Hønengata

Planfri kryssing av Hønengata vil av de fleste oppfattes som den mest trygge og

sikre løsningen. Plassforholdene i Hønengata gjør det urealistisk å etablere en

undergang under veien, og planfri kryssing må evt. i stedet etableres som en

fotgjengerbro, dersom det skal være planfri kryssing. Det vurderes generelt for

Hønengata, at det vil være urealistisk å få fotgjengere til å benytte en

fotgjengerbr o eller lignende. Dette skyldes at det finnes mange gangfelter i

Hønengata i dag og det er kryssingsbehov på hele strekningen , som ligger i

bymessig bebyggelse . Fotgjengere er følsomme overfor omveier og stigninger ,

og en fotgjengerbro vil medføre en omvei for en stor del av fotgjengerne. Derfor

vil fotgjengerne kun i begrenset omfang anvend e en fotgjengerbro.

Det vurderes også uhensiktsmessig å fjerne eksisterende gangfelter, idet

fotgjengerne sannsynligvis fortsatt vil krysse Hønengata i plan. En fotgjengerbro

vil derfor sannsynligvis kun være en hensiktsmessig løsning for de minste barn,

og det er risiko for, at disse barn "lærer" av de eldre barn eller voksne og

begynner å krysse veien i plan allikevel.

For skolebarn vil et signalregulert gangfelt derfor være den mest

hensiktsmessige måte n å krysse Hønengata på . I da g er dette kun mulig v ed

Hønen a llé og ved Vesterngata. Dette medfører at skolelever fra området sør for

jernbanen og øst for Hønengata må gå langs Hønengata på en relativt lang

strekning for å komme til en signalregulert kryssingsmulighet. Dette føles utrygt

for elevene og for eldre, og det kan derfor være hensiktsmessig å etablere en ny

signalregulert kryssing omkring jernbanen. På den måten kan elevene komme

seg trygt til vestsiden av Hønengata og gå benytte en av d e mindre veier og

stier i området vest for Hønengata til skole n.

Figur 6 . 6 Fremtidige skoleveier og mulige lokaliteter for nytt signalanlegg i

Hønengata. Kartgrunnlag 1881.no.
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Figuren over viser fremtidige skoleveier fra området øst for Hønengata o g

identifiserer tre l okaliteter hvor det kan være relevant å etablere signalregulert

gangfelt eller signalregulering i kryss:

› Hønengata x Grensegata

› Hønengata x Asbjørnsens g ate

› Hønengata x Krokenveien

Signalregulering ved Grensegata kan være særlig relevant dersom det etabler es

en ny kryssing av jernbanen på vestsiden av Hønengata. Således kan elevene

krysse ved Grensegata og gå videre til Parkgata.

Signalregulering ved enten Asbjørnsens Gate eller Krokenveien er mest

relevante i en situasjon hvor fotgjengere fortsatt må kryss e jernbanen i

Hønengata. I krysset ved Krokenveien kan signalanlegg også være relevant,

dersom det etableres ny kryssing av jernbanen på østsiden av Hønengata.

Ønsker til fremtidige trafikale forhold kan v ære medvirkende til å fastlegge om

signalregulering en etableres ved det ene eller andre krysset. Eksempelvis kan

en signalregulering av krysset med Krokenveien forbedre fremkommeligheten

for bussene, som betjener Krokenveien. Det bør gjennomføres særskilte

trafikkanalyser i forbindelse med planlegging av e vt. signalregulering.

6. 4 Input fra medvirkningsmøte

På medvirkningsmøtet i april 2018 ble muligheten for alternative skoleveier

drøftet. Deltakerne var enige i at det vil være hensiktsmessig med en skolevei

adskilt fra Hønengata.

Deltakerne uttrykt e samtidig at det er risiko for at gjennomgangstrafikken fra

Hønengata i de parallelle veier vil økes som følge av kødannelse i Hønengata.

6. 5 Anbefaling

Kryssing av jernbanen

Det anbefales at mulighetene for etablering av en ny, sikker kryssing av

jernbanen for myke tr afikanter , undersøkes nærmere . En slik kryssing vil ikke

bare være hensiktsmessig for skolebarn, men vil kunne gi en generell bedre

sammenheng mellom boligområdene på hver side av jernbanen.

Nytt krysningspunkt bør suppleres med eksempelvis fartsdempende t iltak i de

tilstøtende veier som fremover vil være skole veier. Dette kan bidra til at bilenes

hastighet reduseres, og veiene blir mindre attraktive som gjennomfartsveier.

Signalregulert kryssing av Hønengata

Det anbefales at det etableres en signalregulert kryssing av Hønengata ved

Grensegata, Asbjørnsens Gate eller Krokenveien. Dersom det planlegges

etablering av ny kryssing av jernbanen på kort sikt, anbefales signalregulert
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kryssing etablert ved Grensegata. Dette medfører en mindre omvei for noen få

elev er, men vil være en fremtidssikre t løsning. Dersom det vurderes at en ny

kryssing av jernbanen kan etableres på leng re sikt, bør en signalregulert

kryssing etableres enten ved Asbjørnsens Gate eller Krokenveien.
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7 Eksisterende veinett

I dette avsnittet beh andles det eksisterende veinettet, og det beskrives

anbefalinger til tiltak til forbedring av trafikksikkerhet og trygghet for

skoleelevene. Veiene er utpekt av COWI og av deltakerne på

medvirkningsmøtet. Veiene behandles uprioritert og på samme måte , uans ett

hvem som har utpekt dem. Avsnittet kan derfor oppfattes som e n katalog som

beskriver mulige tiltak for de ulike veiene.

7. 1 Hovsmark vei en

Analyse

Hovsmarkveien er en relativt smal vei. Det er etablert fortau på sørsiden av

veien fra Hønengata, forbi Ullerå l skole og videre til Hov Ungdomsskole. Vest for

ungdomsskolen er gang - / sykkelveg på veiens nordside.

Figur 7 . 1 Hovsmarkveien ved Ullerål skole.

Fartsgrensen mellom Hønengata og Hov ungdomsskole er 30 km/t. Vest for

ungdomsskolen og ove n for barnehagen økes den til 50 km/t.

Det er ikke registrert ulykker i Hovsmarkveien siden 1.1.2008.

En trafikkregistrering fra mars 2018 viser en årsdøgntrafikk ved Flattumveien på

knapp e 2.500 kjøretøyer med 9,8% tunge kjø retøyer. De tunge kjøretøye ne har

i vesentlig omfang mål ved handels - /industri området leng re mot vest på

Hovsmarkveien.

Målinger av hastigheten i forbindelse med registreringen viser at en stor del av

kjøretøyene overskrider fartsgrensen på 30 km/t. Ved F lattumveien kjører 83%
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av kjøretøyene fortere enn 30 km/t, og hastigheten for trafikken er i snitt på 37

km/t. En registrering nærmere Hønengata viser en årsdøg ntrafikk på ca. 2.350

kjøretøy , og at 36% av kjøretøyene overskrider fartsgrensen.

Figur 7 . 2 Hovsmarkveien mot vest fra oppkjørselen til Hov skole. Det er etablert GS -

vei på nordsiden av veien her. Det er opphøyd gangfelt mellom fortau på

veiens sørside og GS - veien.

Input fra medvirkningsmøte

To av gr uppene har bemerkninger til Hovsmarkveien (ekskl. krysset m ed

Hønengata). En gruppe har utpekt veien til utrygg skolevei, mens den and re

bemerker at det er relativt mye tungtrafikk , og foreslår at tungtrafikken flyttes

til andre veier, eksempelvis Follumve ien fra E16 ved Risesletta.

Vurdering av t iltak

Etablere gangfelt på tvers av Olav Duuns vei , E l lin g M Solheims vei og

Flattumveien . Etablering av gangfelt på tvers av Olav Duuns vei, El l in g M

Solheims vei og Flattumveien vil medføre, at fotgjengere priori teres i kryssene,

idet bilene får vikeplikt for fotgjengere. Dette vil være et hensiktsmessig tiltak til

forbedring av tryggheten for elevene.

Fartsdempning . Trafikkregistreringene viser, at fartsnivået e r relativt høyt i

forhold til fartsgrensen. Det anbe fales å etablere fartsdempere i Hovsmarkveien

forbi skolene. Fartsdemperne bør utformes med hensyn til den tunge trafikken

(dersom denne ikke flyttes til andre veier) , bl.a. så rystelser fra fartsdemperne

minimeres .

Flytte tungtrafikk til Follumveien . Vur dere muligheten for å flytte tung trafikk

til andre veier. Mulighetene er begrensede, idet øvrige veier i området ikke er

egnet til tung trafikk. En mulighet kan være å etablere en rute mellom E16 ved
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Risesletta til handels - /industriområdet (Tyrimyra) via F ollumveien. Follumveien

tilhører Norske Skog, men er åpen for gjennomgang i dag . For å sikre at veien

også i fremtiden er åpen for all trafikk, må det gjennomføres regulering av veien

eller inngås en avtale med Norske Skog. Det vurderes at en vesent lig del av de

tunge kjøretøyene som kjører til Tyrimyra kommer fra E16 . For disse blir

omveien i forhold til å kjøre via Hønengata og Hovsmarkveien begrenset.

Såfremt denne løsning er mulig, kan det etableres forbud mot gjennomkjøring

med tunge kjøretøyer forbi s kolene ved Hovsmarkveien. Etablering av flere

fartsdempere i Hovsmarkveien o mkring skolene kan medvirke til at

gjennomkjøringsforbudet ved skolene overholdes.

Figur 7 . 3 Prinsippskisse som vise r ny rute for t unge kjøretøyer mellom E16 og

Tyrimyra.

I planlegging av eventuelle fremtidige utbygginger av området omkring

Hovsmarkvei en og Tyrimyra bør det likeledes fokusere s på løsninger som

begrenser trafikkveksten forbi skolene og særlig at antallet av tunge kjøre tøyer

ikke økes vesentlig på Hovsmarkveien ved skolene.

Gang - / sykkelv eg mellom Rabbaveien og Tyrimyrveien . Etablering av GS -

ve g på denne strekningen vil gjøre Hovsmark veien tryggere for de skolebarn

som bor i området omkring den nordlige delen av Rabbaveie n.

Tiltak fra tidligere analyse

COWI utarbeidede i 2017 en trafikkanalyse for den nordlige delen av Hønefoss

med fokus på veinettet omkring skolene. I denne analysen ble det beskrevet en

rekke tiltak til forbedring av trafikkforholdene.

Kun de vesentligste tiltakene fra denne analysen nevnes i denn e utredningen.

Det henvises til trafikkanalysen fra 2017 for bl.a. forhold om prinsipper for

innretning av trafikk på skolenes område mv.

Gang - / sykkelve g i Hovsmarkveien . Dersom det blir etablert en

sammenhengen de gang - og sykkelveg la ngs Hovsmarkveien og Hønengata, vil
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dette sikre en trygg ere skolevei . Dersom det etableres et signalanlegg i krysset

Hønengata x Hovsmarkveien vil s yklende og gående da kunne krysse Høne n gata

trygt og få en trygg og sikker forbindel se mellom Hønengata og skole n . Dette vil

ha en viktig betydning for de som flyttes fra Hønefoss skole til Ullerål skole.

Figur 7 . 4 Det foreslås å etablere gang - og sykkelveg på forbindelsen mellom

Hønengata og Hov Ungdomsskole, hvor det i dagens situasjon kun er

fortau på veien s sørlige side (Trafikkanalyse Hønefoss nord, COWI 2017).
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7. 2 Elling M Solheims vei

Analyse

Elling M Solheims vei ligger på østsiden av Ullerål skole. Den anvendes i stor

grad til avsetti ng av skolebarn. Det er fortau langs veiens vestlige side , sør for

Klinikkveien. I forbindelse med utbygging av Ullerål skole planlegges det etablert

fortau mellom Hovsmarkveien og Klinikkveien langs veiens vestside .

Figur 7 . 5 Elling M Solheims vei ved Ullerål skole.

En trafikkregistrering foretatt i april 2018 viser en årsdøgntrafikk på 358

kjøretøy med 3% tung trafikk. 28% av trafikken kjører fortere enn de tillatte 30

km/t, og gjennomsnittsfarten er 25 km/ t.

Det er parkeringsforbud langs veiens vestside mellom kl. 7 og 17.

På grunn a v bruken av veien til avsetting/ henting av barn kan det være mange

biler samtidig, og veien kan fremstå utrygg for skolebarn.

Det er ikke registrert ulykker i selve Elling M So lheims vei, men i krysset med

Dronning Ragnhilds vei er det registrert en bilulykke ( Kryssende kjøreretninger ,

uten avsvinging) med en lette re skadet person. Ulykken skjedd e på en lørdag.

Fremover ønskes det, at Elling M Solheim s vei som utgangspunkt ikke anvendes

til avsetting. Det etableres på skolens areal mot Elling M Solheims vei

parkeringsareal med Kiss & Ride (avsetting splass ) , hvor bil parkering samt

avsetting av elever kan foregå.



22 SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV

http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

Figur 7 . 6 Prinsippsk isse som vise r fremtidig parkeringsareal med Kiss & Ride samt

mulighet for å kjøre ut til Elling M Solheims vei. Kartgrunnlag Finn.no.

Input fra medvirkningsmøte

3 av 4 grupper har bemerkninger til Elling M Solheims vei. 2 grupper ønsker

veien enveisregule rt, en gruppe mot sør (sammen med ensretting av

Flattumveien mot nord) , en mot nord. Tredje gruppe angir veien som utrygg.

Vurdering av mulige tiltak

Stenging av veien ved Klinikkvei en

Mange elever krysser Hønengata i det signalregulerte gangfeltet ved Høn en allé

og går via gangveien og Klinikkveien til skolen. En mulighet for å gjøre denne

ruten trygg ere er å stenge Elling M Solheims vei ved Klinikkvei en , s lik at

skolebarn a kan krysse uten å skulle forholde seg til biltrafikk.

En løsning er å stenge veien nord og sør for gangfeltet på tvers av Elling M

Solheims vei , supplert med stenging av Olav Duuns vei ved Klinikkveien.

Samtidig foreslås Klinikkveien enveisregulert mot vest. Således oppnås en

forbindelse for skolebarn a mellom Hønengata og skolen adskilt fra biltrafikken.

Samtidig vil det bli mer hensiktsmessig for foreldre å anvende Kiss & Ride

plassen enn å kjøre inn i Elling M Solheims vei fra Hovsmarkveien for avsetting.

Enveisregulering av Klinikkveien kan suppleres med enveisregulering av Olav

Duuns vei mot sør og Elling M Solheims vei mot nord , i de deler av veiene som

ligger nord for K linikkveien .
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D et kan være risiko for at noen foreldre vil foreta avsetting av barn i Elling M

Solheims vei sør for stengingen, hvor det er dårlige snumuligheter. Det

anbefales ved skilting å begrense kjørsel i Elling M Solheims vei mellom Ole Vigs

vei og Klinikkveien til kjøring til boliger.

Situasjonen i veinettet ved skolen etter stenging bør holdes under observasjon.

Dersom det oppstår problemer med skolerelatert tr afikk i Elling M Solheims vei

sør for Klinikkveien , kan Elling M Solheims vei enve i sreguleres mot sør mellom

Ole Vigs vei og Dronning Ragnhilds vei.

Dersom avsetn ingsmulighetene ved skolen er opptatt, kan sørlig del av Elling M

Solheims vei anvendes som a lternativ ved innkjøring fra Hønengata til Ole Vigs

vei og videre til Elling M Solheims vei sørover .

Figur 7 . 7 Prinsippskisse som vise r stenging av Elling M Solheims vei nord og sør for

gangfeltet samt Olav Duuns vei ved Klinikkveien. Det foreslås

enveiskjøring i Klinikkveien mot vest. Dersom det oppstår problemer med

skolerelatert trafikk sør for stengingen av Elling M Solheims vei kan

strekningen mellom Ole Vigs vei og Dronning Ragnhild vei en veisreguleres

mot sør. Kartgrunnlag Finn.no.
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Enveiskjøring

Mot nord

Som utgangspunkt vil de fleste bilister stanse i høyre veiside sett i forhold til

kjøre retningen . Ved en vei sregulert gate mot nord vil dette medføre at skolebarn

må krysse veien f or å komme seg fra bil til skole, hvilket er uhensiktsmessig. I

en en vei skjørt gate kan parkering langs venstre veiside være tillat t , men for å

sikre at det ikke parkeres på både høyre og venstre side må parkeringsarealene

oppmerkes (stansforbud overholdes ikke nødvendigvis ) . Denne løsningen kan

fremstå uvanlig og dermed skape utrygghet hos skolebarnene. Likeledes kan

bilistenes muligheter for oversikt begrenses, hvis stans/parkering foregår på

venstre veiside, noe som er uhensiktsmessig i et område hvor det ferdes mange

sko lebarn. Sykling mot ferdselsretningen i Elling M Solheims vei vil heller ikke

kunne anbefales.

Mot sør

Ved en vei sregulering mot sør vil stansing/parkering naturlig foregå på høyre

veiside. Dette vil for de fleste fremstå logisk, og skolebarnene kan avsette s

direkte til fortauet uten å måtte krysse veien.

Det vil være mulig å etablere sykling mot ferdselsretningen, såfremt denne

løsning en velges.

Fartsdemping / opphøyd gangfelt

Trafikk registreringen tyder ikke på store problemer med bilenes hastighet.

Etabl ering av fartsdempere på strekningen kan medvirke til å redusere de

hurtigste bilisters hastighet og dermed forbedre tryggheten for skolebarnene.

Eksisterende gangfelt ved Klinikkveien foreslås ombygd til opphøyd gangfelt for

å redusere hastighetene omkrin g inngangen til skolen her.

Vurdering

Det vurderes, at det er mest hensiktsmessig å stenge Elling M Solheims vei og

Olav Duuns vei ved Klinikkveien , supplert med øvrige beskrevne tiltak . Dermed

oppnås en sikker forbindelse for skolebarna mellom det signal regulerte

gangfeltet på tvers av Hønengata, videre gjennom Klinikkveien og til skolen.

Samtidig fjernes gjennomgangstrafikk i området. Det anbefales at det innskrives

i skolens trafikkpolitikk, hvordan avsetting og parkering ved skolen bør foregå,

og at fo reldre gjøres oppmerksom på dette.
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7. 3 Rabbaveien

Analyse

Rabbaveien er plassert i den vestlige delen av området. Særlig strekningen

mellom Storløkkaveien og Sagaveien er skolevei for elevene, som bor i området

langs veien. Sagaveien er relativt smal og u ten fortau .

Figur 7 . 8 Rabbaveiens forløp. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er også terrengforskjeller og kurver på dele r av strekningen, som kan gjøre

veien mindre overs i k tlig og dermed utrygg for myke trafikanter.

Strekningen kan anvendes som gjennomgangsstrekning mellom Hønefoss

sentrum og Hovsmarkveien (f.eks. til handels - og industriområdet), særlig i

tilfelle r hvor det er kø i Hønengata. Selv om ruten via Hovsmarkveien leder

trafikken forbi Ullerål skol e, vurde res denne ruten mer hensiktsmessig enn

Rabbaveien, idet det finnes fortau eller gang - / sykkelveg langs Hovsmarkveien,

så myke trafikanter adskilles fra biltrafikken.

Det er i perioden fra 1.1.2008 – 1.3.2018 registrert en ulykke relevant for

Rabbaveien. Det er ved krysset Lagesens Gate x Rabbaveien registrert en

fotgjengerulykke, hvor en fotgjenger som gikk på vegens høyre side ble lettere

skadet. Ulykken skjedd e i mørke t .
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Input fra medvirkningsmøte

En gruppe har markert Lagesens gat e, Rabbaveien mellom L agesens gate og

Sagaveien , samt Sagaveien mellom Rabbaveien og Fossekallveien som utrygge.

En annen gruppe har markert hele Rabbaveien samt Hovsmarkveien mellom

Rabbaveien og Ringerikshallen som utrygge. Gruppen ønsker fortau i

Rabbaveien.

En t redje gruppe markerer Rabbaveien nord for Sagaveien og Hovsmarkveien

mellom Rabbaveien og Ringerikshallen som utrygge.

Vurdering av mulige tiltak

Ifølge Statens vegvesens h åndbok N100 gjelder følgende: I boliggater med lav

trafikk og fartsgrense 30 km/t, kan gående be nytte kjørebanen eller fortau kan

være ensidig. Dette vurderes overholdt i Rabbaveien, men idet veien er relativt

smal og kurvete kan veien som nevnt føles utrygg, og det kan derfor være

hensiktsmessig å gjennomføre tiltak i veien for å gjøre skoleveien tr yggere og

sikrere.

Fortau . Et ensidig fortau langs Rabbaveien vil forbedre tryggheten og

sikkerheten for fotgjengere og vil derfor være en hensiktsmessig løsning .

Rabbaveien er relativt smal , ca. 5 m, og ligger tett inntil private eiendommer.

Det vil derfo r mange steder på strekningen ikke være plass til etablering av et

fortau på de 2,5 m (inkl. ferdselsareal og kantsteinsone) , som anbefales av

Statens v egvesen, idet kravene til bredde for kjørefelt ikke oppfylles.

Etablering av fortau på dele r av streknin gen kan derfor kreve at det anvendes

areal fra p rivate eiendommer. Det vurderes at etablering av ensid ig fortau er et

hensiktsmessig tiltak, som sannsynligvis vil være relevant på litt lengere sikt.

Fartsdemping . Ifølge Statens v egvesens håndbok N100 kan m yke trafikanter i

veier med begrenset trafikkmengde og fartsgrense 30 km/t dele kjørebanen

med biler. Dette vurderes oppfylt for Rabbaveien, men ettersom veien føles

utrygg for myke trafikanter, kan det anbefales å etablere fartsdempning i veien.

Far tsdemp ningen vil medføre at bilenes hastighet begrenses, hvilket igjen vil

forbedre tryggheten for de myke trafikanter.

Fartsdempere kan etableres i eksisterende vei og opptar derfor ikke areal fra

private eiendommer. Fartsdempning kan derfor anbefales som tilt ak på kort sikt.

Farts dempning vil også ha den fordel at Rabbaveien blir mindre attraktiv som

gjennomgangsvei. Ved å flytte en del av gjennomgangstrafikken kan tryggheten

i Rabbaveien også forbedres for myke trafikanter.

Belysning . Fotgjengerulykken i krys set Rabbaveien x Lagesens gate skjedd e i

mørke t . Det anbefales derfor at det gjennomføres en vurdering av belysningen i

Rabbaveie n og kryssene på strekningen, slik at det sikres at det ikke er mørke

området hvor fotgjengere lett kan overses.
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7. 4 Flattumveien

Analyse

Flattumveien anvendes av mange skolebarn, særlig mellom snarveien bak KIWI

og skolen , samt stien mellom Krokenveien og Flattumveien. Veien har begrenset

trafikkmengde og en fartsgrense på 30 km/t. Dermed kan myke trafikanter de le

kjørebanen med bi ltrafikken. Veien er innrettet slik at den sv arer til angivelsene

i Statens v egvesens h åndbok N100.

Arealet på Flattumveien omkring parkeringsarealet ved KIWI er utflytende, og

det fremstår ikke som tydelig hvor trafikk og fotgjengere bør plassere seg.

Sti en mellom Krokenveien og Flattumveien er relativt steil og det vurderes at

den er uhensiktsmessig å anvende ved mye regn eller ved snøfall.

Figur 7 . 9 Sti mell om Krokenveien og Flattumveien. Ullerål skole i bakgrunnen.

Input fra medvir kningsmøte

Ingen kommentarer til Flattumveien . Det ble nevnt at mange barn anvender

snarveien bak KIWI og stien mellom Flattumveien og Krokenveien.
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Vurdering av mulige tiltak

Tydeliggjørelse av strekningen forbi KIWI . Det utflytende området omkring

parker ingsarealet kan gjøre området mindre overs iktlig for skolebarn og øvrige

trafikanter . Det anbefales derfor å tydeliggjøre hvor trafikantene bør plassere

seg i området.

Av hensyn til varelevering til KIWI ved Flattumveien vurderes det nødvendig å

anvende avmerking og ikke kantstein til avgrensning mellom vei og

parkeringsareal. Avmerkingen bør stiples forbi avkjørsler til parkeringsplass ,

som beskrevet i Statens vegvesens håndbøker .

Figur 7 . 10 Fla ttumveien nord for KIWI.

Forbedring av stien mellom Krokenveien og Flattumveien . Stien er

plas sert hensiktsmessig for de barna som bor i den sørligste og vestlige delen av

området, idet de unngår en omvei og skoleveien adskilles fra trafikken i

Hønengata. Det kan anbefales å forbedre stiens belegning, s lik at den i høyere

grad kan anvendes hensiktsmessig i regnvær og snø, eksempelvis ved

etablering av f ast belegning. Det må forventes at stien i dagens situasjon ikke

overholder gjeldende krav til stigning og fall, dersom den ønskes omgjort til

gangvei.

Syklister vil for å unngå kraftige stigninger sannsynligvis kjøre via snarveien bak

KIWI. Derfor kan det evt. etableres trapper på en del av forbindelsen.

7. 5 Parkgata

Parkgata er en mindre gate med begrenset traf ikkmengde og lavt fartsnivå, hvor

myke trafikanter kan ferdes i kjørebanen sammen med biltrafikk.

Ringerike k ommune opplyser at d et er planer om å etablere enve i skjøring mot

nord i deler av Parkgata og etablere fortau i forbindelse med et større

gravearbeid som må gjennomføres snart . Hensikten med tiltaket er å fjerne

muligheten for å anvende Parkgata som snarvei når det står kø mot sentrum i

Hønengata.
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I Parkgata er registrert en ulykke i perioden 1.1. 2008 – 1.3. 2018. Det er snakk

om en ulykke mellom en bil og en sykkel, beskrevet som A vsvinging til venstre

f oran kjørende i motsatt retning. En person ble letter e skadet. Ulykken skjedd e i

krysset med Gullagata . Personbilen kom fra vest og syklisten fra sør. Mellom

disse to retningene er det god oversikt. I forbindelse med omleg ging av

Parkgata bør det sikres at det er god oversikt i kryssene, så risikoen for ulyk ker

reduseres.

Input fra medvirkningsmøte

Det var blant deltakerne enighet om at Parkgata er et godt alternativ til

Hønengata s om skolevei , o g særlig hvis det etableres en ny kryssing av

jernbanen vest for Hønengata . Møtedeltakerne på pekte problemstillingen om at

noen trafikan ter bruker Parkgata som snarvei for å unngå kø i Hønengata.

Vurdering av mulige tiltak

Envei skjøring i Parkgata. En løsning med enveisregulering og etablering av

fortau vil forbedre forholdene for gående og medvirke til å begrense

trafikkmengden i gaten. D a Parkgata er smal, vil det sannsynligvis kun være

plass til ensidig fortau. Den endelige utforming skal fastlegges i videre prosess.

Etablering av mer fartsdempning i veien vil kunne medvirke til et lavt fartsnivå i

gaten.

Løsningen er særlig relev ant der som det etableres en ny kryssing av jernbanen,

men også uten ny kryssing er Parkgata re levant som skolevei for de barn som

bor i området mellom jernbanen og Hønengata.
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7. 6 Hønengata mellom E1 6 og jernbanen

I dette avsnittet behandles strekningen av Hønengata mellom E16 og jernbanen.

Kryssene på strekningen behandles i egne avsnitt, og dette avsnittet fokuserer

således på veistrekningen utenfor kryss.

Hønengata er på strekningen mellom Krokenveien og E16 (Gummikrysset) 2 -

feltsvei med fortau på begge sider , ads kilt av enten gressrabatt eller kantste i n .

Det er ved en rekke kryss etablert gangfelt (ved Hønen a llé signalregulert).

Fartsgrensen er 50 km/t. En trafikkregistrering gjennomført i april 2018 viser en

gjennomsnittsfart mot nord på 41 km/t og m ot sør på 40 km/t. 85 - persentilen

(den hastighet en som 8 5% av alle trafikanter holder seg under ) er på hhv. 49

og 47 km/t. Data tyder således ikke på generelle problemer m ed høy fart.

Figur 7 . 11 Hønengata sør for Hønen a llé.

Ulykker

Ulykkesbildet i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 utenom kryssene er blandet, og

det er relativt få ulykker. Ulykkesbildet tyder derfor ikke på særlige

problemstillinger utenfor kryssene.

Hønengata mellom E16 og Dronning Ragnhilds vei

Kun ulykker i kryss.

Hønengata mellom Dronning Ragnhilds vei og Flattumveien

Det er på strekningen registrert en personskadeulykke. Det var en ulykke med

en M C ved forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel. En person ble

lettere skadet.

Hønengata mellom Fla ttumveien og Krokenveien

Det er r egistrert en påkjøring bakfra. En person ble lettere skadet.
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Mellom Krokenveien og Asbjørnsens Gate

Det er registrert en sykkelulykke, beskrevet som uhell med uklart forløp / uhell

som ikke faller inn under noen bestemt uhe llskode. Det er snakk om en

eneulykke med en alvorlig skadet.

Input fra medvirkningsmøte

Deltakerne på medvirkningsmøte t ønsker en ombygging av strekningen, så den

får samme standard som Hønengata sør for jernbanen. Samtidig syntes

deltakerne ikke at sykke lfeltene som er etablert i Hønengata sør for jernbanen,

er tilstrekkelige. Sykkelfeltene oppfattes utrygge og med for lite adskillelse fra

biltrafikken, og generelt tillater møtedeltakerne ikke egne skolebarn å anvende

disse sykkelfeltene.

En gruppe nev ner at underføringen under broen føles snever for de myke

trafikantene, og det ønskes eta blert et gjerde mellom sykkelveg og biltrafikken.

Tiltak til forbedring av trygghet / sikkerhet

Ombygging av strekningen så den svarer til strekningen sør for

jernbanen . En ombygging av strekningen med sykkelfelt, opphøyde gangfelter

og fartsgrense på 40 km/t vil medføre en generell økt trygghet på s trekningen,

og vil gjøre kryssing av veien sikrere og tryggere for myke trafikanter.

Etablering av "dansk sykkelsti" . En syk kelsti av denne type er adskilt fra

kjørefeltene ved en kantstein og en høydeforskjell på ca. 5 cm. Løsningen kan

oppfattes som tryggere, fordi det er mindre risiko for, at kjøretøyer kommer inn

på syklistenes areal i forhold til sykkelfelt.

Det vurderes at løsningen vil gjøre det tryggere å sykle i Hønengata. Til

gjengjeld er "sykkelstien" enkeltrettet, og kryssingsbehovet på tv ers av

Hønengata vil derfor øke, dersom skolebarna ønsker å bruke "sykkelstien",

f.eks. fra Parkgata til Flattumveien. Ba rna kan fortsatt sykle på fortauet uten å

krysse veien.

Samlet vurderes løsningen å kunne forbe dre tryggheten for de skolebarna som

sykler langs Hønengata. Til gjengjeld vil løsningen kunne medføre behov for

flere kryssinger av Hønengata for en del barn, hvilket o gså kan medføre økt

utrygghet . Etablering av løsningen kan være et middel til å få flere skolebarn –

særlig de litt eldre - til å sykle til og fra skole n og er således i tråd med ønskene

om fokus på folkehelse. De t anbefales å prioritere tiltak som forbedr ede

kryssingsmuligheter av Hønengata høyere.

Avgrensing av parkeringsareal/fortau . Flere steder på strekningen er fortau

og parkeringsarealer et utflytende ar eal, hvor det ikke er avgrenset hvor hhv.

biler og fotgjengere bør plassere seg, eksempelvis sør f or Flattumveien.
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Figur 7 . 12 Utflytende areal langs Hønengata , hvor det bør etableres avgrensning

mellom fotgjenger - og parkeringsareal.

For å få plass til både fortau og parkeringsareal kan det evt. vær e nø dvendig å

ensrette kjøringen på parkeringsområdet.

Tiltaket vil øke trygghet og sikkerhet for de myke trafikante ne langs

strekningen.

Rekkverk mellom sykkelfelt og biltrafikk . Det anbefales ikke å etablere et

rekkverk mellom sykkelfelt og biltrafikken. Ge nerelt anvendes ikke rekkverk ved

sykkelfelt , og rekkverket vil oppta plass og minske plassforholdene ytterligere.

Det kan oppstå risiko for skader på syklister, dersom de påkjører rek kverket.

Det anbefales i stedet at syklister som er utrygge på strekning en under

jernbanen, anvender fortauet på denne strekningen.
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7. 6. 1 E1 6 (Hvalsmoveien x Ådalsveien)

Analyse

Krysset forbinder E16 mot nord og øst med Hønengata mot sør. Krysset er

preget av mye trafikk. Fra nord finnes venstresvingefelt, og fra øst er det både

ve nstre - og høyresvingefelt.

Figur 7 . 13 Krysset Hvalsmoveien x Ådalsveien fra sør.

Det er ikke etablert kryssingsmuligheter i krysset for m yke trafikanter. Dette

medfører at området rundt Ruaveien og Plassvei en , som ligger mellom

Hvalsmoveien og Ådalsveien ikke har sikre kryssingsmuligheter på vei til og fra

skole n . Cirka 200 m nord for Ruaveien finnes en undergang under Ådalsveien,

men denne er ikke forbundet med Ruaveien med gang - / sykkelveger eller stier.

D et er registrert tre ulykker i krysset i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018.

En ulykke er med vending foran kjør ende i motsatt retning, med en M C og en bil

involvert. To personer ble lettere skadet.

En annen ulykke er venstresving foran kjørende i motsatt retnin g, med en M C

og en drosje involvert. En person ble lettere skadet.

Tredje ulykke er venstresving for kjørende i samme retning, to biler involvert.

En ble lettere skadet.

Ingen ulykker involverer således myke trafikanter. Det vurderes at

oversiktsforholden e i krysset er tilstrekkelige, men en stor trafikkmeng de kan i

noen tilfelle føre til at trafikanter velger for korte intervaller til å gjennomføre
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manøvrer. I ulykker med motorsykkel er det vanlig at andre trafikanter overser

motorsykkelen eller undervurd erer hastigheten på den.

Input fra medvirkningsmøte

3 av 4 grupper har spesifikt nevnt forhold omkring krysset og området ved

krysset.

En gruppe har markert veiene som utrygge. En gruppe har foreslått et gangfelt

på tvers av Hvalsmoveien, en tredje gruppe foreslår forlengelse av gangvei

langs Ådalsveien fra E16 - krysset til eksisterende fotgjengerundergang mellom

Ruaveien og Almemoen.

Vurdering av mulige tiltak

Etablering av forbindelse til undergang mot nord . Muligheten for å forbinde

boligområdet med den eksisterende undergang bør vurderes nærmere. Dersom

det etableres en gangvei fra Plassveien til undergangen langs Ådalsveien vil alle

boliger i området unntatt boligene langs Hvalsmoveien være forbundet med

undergangen. Boligene her bør også forbindes, en ten med et gangfelt langs

Hvalsmoveien og opp til Plassveien eller ved en løsning internt i området.

Det er snakk om en strekning på 200 - 500 m for å komme til undergangen fra

boligene . P å grunn av de manglende kryssingsmuligheter i krysset kan

undergange n være relevant for særlig de minste skolebarn til fots , selv om det

kan være tale om en relativt stor omvei for de som bor lengst fra undergangen .

De gående slipper for å avvente mulighet for å krysse veien , hvilket kan

redusere problematikken med omveien litt .

Figur 7 . 14 Prinsippskisse som vise r mulig, ny forbindelse til eksisterende undergang

under Ådalsveien. Kartgrunnlag Finn.no.

Det vurderes at fotgjengere i begrenset omfang vil anvende omveien –

sanns ynligvis kun de som bor nærmest kryssingen . De yngste skolebarn kan

veiledes til å anvende kryssingen, men eldre barn og voksne vil sannsynligvis
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krysse veien hvor det er enklest. På sykkel vurderes omveien relativt

uproblematisk.

Samlet vurderes det at lø sningen vil være mest relevant for syklister, mens

fotgjengere vil finne omveien for lang.

En fordel ved løsningen er også at trafikkavviklingen i Ådalsveien og

Hvalsmoveien og i "Gummikr ysset" ikke påvirkes negativt.

Etabl ering av gangfelt . Et gangfelt v il gjøre kryssing mellom området mellom

Ådalsveien og Hvalsmoveien tryggere og sikrere. Det vurderes at etablering av

et uregulert gangfelt vil være mest hensiktsmessi g i Hvalsmoveien. Dette

skyldes at Hvalsmoveien er relativt rett forbi boligområdet, men Ådalsveien har

kurver og terrengforskjeller, som kan gjøre det vanskelig for trafikanter å

erkjenne et gangfelt i tide.

Retningslinjene fra Staten s v egvesen i h åndbok V127 angir at gangfelt kan

etableres i veier med ÅDT større enn 8.000 (ÅDT er 8.800 i Hva lsmoveien) og

fartsgrense på 50 km/t, dersom det forventes mer enn 10 kryssende fotgjengere

i makstimen og dersom fartsnivået er maksimalt 45 km/t. Fartsgrensen i

Hvalsmoveien er 50 km/t, og det vurderes at gangfeltet bør etableres opphøyd,

så det sikres a t fartsnivået er akseptabelt.

Av hensyn til myke trafikanters sikkerhet og trygghet, samt trafikkavviklingen i

krysset, bør gangfeltet etableres et stykke øst for krysset. Gangfeltet bør

suppleres med fasiliteter på nordsiden av Hvalsmoveien, så fotgjenger ne kan

ferdes sikkert her. Det bør også etableres en forbindelse gjennom boligområdet

eller langs Ådalsveien , så gangfeltet er brukbart for alle beboerne her. I dagens

situasjon er det ikke gangforbindelse fra Ruaveien til Hvalsmoveien.

Hvalsmoveien vil f å et mer bymessig preg, som kan medføre lavere hastighet for

biltrafikken.

Statens v egvesens h åndbok N100 angir krav til sikt til gangfelt til 1,2 x

stoppsikt. Stoppsikt er 45 m ved de tillatte 50 km/t i Hvalsmoveien, og

gangfeltet må derfor etableres med minimum 54 m fri sikt til hver side.
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Figur 7 . 15 Prinsippskisse visende mulig plassering av gangfelt og fortau. Kartgrunnlag

Finn.no.

For å forbedre trygghet og sikkerhet for skolebarn kan gangfeltet

signalr eguleres. For skolebarna vil signalreguleringen være en fordel.

Utfordringen med løsningen kan være at det bor relativt få personer nord for

Hvalsmoveien, hvor på bilistene venner seg til at det sjeldent er rødt lys ved

gangfeltet og dermed blir uoppmerksom me på signalet. Samtidig risikeres

tilbakeblokkering til krysset med Ådalsveien, som er uhensiktsmessig både for

trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Det anbefales derfor å gjennomføre tellinger

av trafikk og fotgjengere samt vurdere fremtidig fotgjengerb elastning , samt å

utarbeide en analyse av konsekvensene på trafikken i området, dersom et

signalanlegg etableres.

Signalregulering av krysset . Signalregulering av hele krysset vil kunne gi

mulighet for etablering av signalregulert gangfelt. Samtidig kan

tr afikkavviklingen i krysset forbedres. Det vurderes, at signalregulering av selve

krysset vil være et tiltak rettet hovedsakelig mot veitrafikken, idet det finnes

andre muligheter for å etablere kryssinger for fotgjengere. Signalregulering av

selve krysset behandles derfor ikke videre i skoleveiutredningen.
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7. 6. 2 Hønengata x Hov s markveien x Hov a llé

Analyse

Hov s markveien er direkte atkomst til Ullerål og Hov skoler fra syd, nord og øst.

Det er således et kryss som anvendes av skolebarn til fots og på sy kkel sa mt av

lærere, og foreldre som kjører barn til og fra skole n .

Figur 7 . 16 Krysset Hønengata x Hovsmarkveien. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er i krysse t gangfelt på tvers av Hovsmark veien og Hov a llé. Nord for

krys set finnes et ikke - regulert gangfelt med trafikkøy på tvers av Hønengata.

Ved Hønen a llé finnes et signalregulert gangfelt på tvers av Hønengata.

Det er registrert én ulykke med personskade siden 1.1.2008. Det er snakk om

en bilulykke beskrevet som 'påkjør ing av forankjørende ved skifte av felt til

venstre', med en person lettere skadet .

En del skolebarn går gjennom krysset for å komme til og fra skole n . Det er

særlig barn fra området nord for skolen, som ferdes i krysset, idet de fleste barn

fra sør krysse r inn i de mindre veier vest for Hønengata lenger mot sør.

Skolebarn både til fots og på sykkel bruk e r fortauet på H ovsmark veiens sørlige

veiside for å komme til skolen.



38 SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV

http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

Figur 7 . 17 Skolebarn på vei til skol e n om morgenen.

Krysset er preget av en stor trafikkmengde i Hønengata. Trafikanter fra

sideveiene har til dels lange ventetider for især venstresving , og velger i noen

tilfelle r å kjøre i korte tidsluker mellom bilene i Hønengata. Dette kan få krysset

til å fremstå hektisk og mind re tryg t for de myke trafikantene . Også

venstresvingende fra Hønengata til sideveiene kjører til tider i korte tidsluke r

mellom motgående bi ler. Dette kan øke risikoen for at fotgjengere i gangfeltet

overses.

Det er tidligere uta rbeide t en trafikkanalyse for krysset 1, hvor det anbefales å

etablere et signalanlegg. Trafikken i krysset kan i kke avvikles hensiktsmessig i

fremtiden med eksisterende utforming. Signalanlegget vil også medvirke til å

forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter.

G angfeltene på tvers av Hovsmark veien og Hov a llé er plassert tett ved krysset.

Det medfører a t biler som ha r stanset ved krysset, kan bli stående i kø på tvers

av gangfeltet. Dette kan være utrygt for myke trafikanter og gjøre kryssingen

mind re overs iktlig for barn.

Input fra medvirkningsmøte

3 av de 4 gruppene nevnte konkret krysset som utrygt / farlig, og den 4

gruppen indirekte.

Følgende mulige tiltak ble nevnt:

› Forbedret kryssingsmulighet

1 Trafikka nalyse Hønefoss nord, COWI, 2017.
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› Planfri kryssing av Hønengata

› Flytte gangfelt p å t vers av Hovsmarkveien lenger mot vest, s lik at en bil

kan stå mellom gangfelt og vikelinje.

En gruppe opplyser at det forventes etablert fortau i Hov a llé i løpet av 2 - 3 år.

Vurdering av mulige tiltak

Etablering av signalanlegg . Det anbefales å etablere e t signalanlegg i krysset,

som beskrevet i rapporten 'Trafikkanalyse Hønefoss nord', COWI 2017.

Signalanlegget vil forbedre trafikkavvikli ngen i krysset og gjøre det mer sikkert

for både bilister og my ke trafikanter som krysser Hønengata. Det anbefales at

det i sig nalanlegget etableres gangfelt på tvers av Hønen gata på begge sider av

Hovsmark veien for å begrense omveier for myke trafikanter. Det anbefales å

etablere gangfeltene med trafikkøy . Eksisterende gangfelter omkring krysset

fjernes.

S ignalanlegget kan tiltrekke mer trafikk til Hovsmarkveien, idet det blir enklere

å svinge fra sideveiene her. Til gjengjeld reduseres trafikkmengden i øvrige

veier i område t. Dette er hensiktsmessig ettersom det i Hovsmarkveien er fortau

til myke trafikanter, mens fotgj engere i flere av de øvrige veier deler kjørebanen

med biltrafikken.

Flytning av gangfelt på tvers av Hovsmarkveien . Det anbefales å flytte

gangfeltet på tvers av Hovsmarkveien lengere mot vest, så det er plassert 5 m

fra krysset. Således kan en bil vente mellom gangfelt og vikepliktslinje ved kryss

i stedet for dagens situasjon, hvor en bil som holder ved krysset blokkerer en

del av gangfeltet.

Planfri kryssing . En planfri kryssing vil gi myke trafikanter en trygg mulighet

for å krysse Hønengata. Etablerin g av en undergang vil medføre ganske store

inngrep i området og vurderes derfor ikke aktuell. Alternativet er en overgang.

Av Statens v egvesens håndbok N100 fremgår: Kryssing mellom gang - og

sykkelvegen og kjørevegen kan gjøres i plan. Planskilt kryssing b ør anlegges på

steder hvor barn krysser vegen, for eksempel ved skoler eller hvor det er

potensial for mer enn 50 gående og syklende som krysser i maksimaltimen i et

normaldøgn.

Utfordringen med en s lik løsning er at få fotgjengere til å anvende den.

Hønen gata har kryssingsbehov langs hele veistrekningen, og det er i dag

etablert mange gangfelt (herunder et signalregulert gangfelt tett ved

Hovsmarkveien). Fotgjengere er særdeles følsomme overfor omveier og

"besværlige" løsninger som trapper, og det vurderes derfor urealistisk at mange

fotg jengerne vil anvende overgangen når det finnes andre kryssingsmuligheter i

nærheten. En gangbro med trapper vil likeledes ikke være en god løsning for

syklister.
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En overgang kan være relevant for d e yngste skolebarn a, men d et er en risiko

for at disse barn a etter kort tid vil "lære" av de eldre barn a og andre

fotgjengere, at det er enklere å krysse i det signal regulerte gangfeltet ved

Hønen a llé.

Det vurderes heller ikke hensiktsmes sig å fjerne gangfelt på tvers av Hønengat a

for å samle fotgjengerne ved en planfri kryssing. Dette medfører vesentlige

omveier for andre fotgjengere enn skolebarn a, og vil føre til at fotgjengerne

krysser veien spredt på strekningen, hvilket kan øke risikoen for ulykker.

Samlet vurderes det, at e n gangbro vil være en mindre hensiktsmessig løsning i

Hønengata.
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7. 6. 3 Hønengata x Hønen a llé

Analyse

Krysset er et T - kryss med vikep likt for trafikanter fra Hønen a llé. Nord for Hønen

a llé finnes et signalregulert gangfelt på tvers av Hønengata. Nord for kr ysset er

det i nordgående retning et busstopp. I sørgående retning er busstoppet sør for

krysset.

Hønen a llé fu ngerer som skolevei for de barna som bor langs Hønen a llé og

sideveiene til Hønen a llé , samt for øvrige områder på østsiden av Hønengata .

Mange e lever går via Hønen a llé for å komme til det signalregulerte gangfeltet

for å krysse Hønengata og komme direkte til skolen via Klinikkveien.

Figur 7 . 18 Krysset Hønengata x Hønen a llé . Kartgrunnlag Finn.no.

T rafikken til og fra Hønen a llé er begrenset. Svingende trafikk fra Hønen allé

hjelpes til utkjøring når fotgjengere krysser i det signalregulerte gangfeltet og

trafikken i Hønengata derfor stoppes.

Forholdene for myke trafikanter på Hønengatas østsi de kan fremstå lit t

"utflytende" på tvers av Hønen a llé og forbi busst oppet. Det fremgår ikke tydelig

hvordan fotgjengere skal plassere seg, og hvordan bussene forholder seg i

forbindelse med stopp. Samme forho ld er gjeldende ved busstoppet på veiens

vestside.

De t er ikke registrert personskadeul ykker i krysset siden 1.1.2008.

Input fra medvirkningsmøte

En gruppe har spesifikt nevnt krysset i medvirkningsmøtet:

› Forslag om skolepatrulje i signalregulert gangfelt

Vurdering av mulige tiltak

Oppstramm ing av krysset . D et anbefales å tydeliggjøre hvordan de ulike

trafikantgruppene bør plassere seg i krysset, eksempelvis med etablering av
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kantstein til adskillelse av trafikantgrupper ved Hønen a llés utmunning og ved

busstoppene. Det anbefales også å etablere gangfelt på t vers av Hønen a llé ved

krysset.

Som alternativ til kantstein kan det anvendes veiopp merking, men

trygghetseffekten av kantstein vil være større enn ved opp merking.

Skolepatrulje i krysset . En skolepatrulje i det signalregulerte krysset vil særlig

gi en tr ygghetsforbedring ved kryssing.
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7.6.4 Hønengata x Ole Vigs vei

Analyse

Det er snakk om et T - kryss med vikeplikt fra Ole Vigs vei. Ole Vigs veis

betydning som skolevei vurderes begrenset. Det er ikke gangfelt på tvers av

Hønengata, og barn a fra boligene langs nordsiden av Dronning Ragnhilds vei vil

sannsynligvis krysse Hønengata ved Hønen a llé. Elevene som kommer fra sør

søker generelt mot de mindre veiene vest for Hønengata, og de anvender derfor

som utgangspunkt ikke krysset Hønengata x Ole Vigs vei.

Krysset anvendes i høy grad som atkomst til butikkene og bensinstasjonen vest

for Hønengata.

Figur 7 . 19 Krysset Hønengata x Ole Vigs vei. Kartgrunnlag Finn.no.

Arealet umiddelbart vest for krysset fremstår ganske br edt, og det er ikke

tydelig angitt hvor fotgjengere bør plassere seg . Dette kan bidra til å gjøre

området utrygt, særlig for barn . Innkjøring en til selv vaskeanlegg et på

bensinstasjonen leder biltrafikken mot en veiskjøringen , som medvirker til

ytterligere å komplisere trafikkbildet.

Det er ikke registrert ulykker i krysset siden 1.1.2008.

Input fra medvirkningsmøte

En gruppe har nevnt området omkring krysset med et forslag om en slippsone,

som barn a kan gå til skole n fra . Dette forslaget behandles i avsnitt 8 .

Vurdering av mulige tiltak

Oppstramm ing av krysset . Det anbefales å tydeliggjøre hvordan de ulike

trafikanttyper bør plassere seg i og omkring krysset. Dette gjøres mest

hensiktsmessig med kantstein, som adskiller biltrafikk fra myke trafikanter ,

samt gangfelt på tvers av Ole Vigs vei. Opp merking kan være et alternativ til

kantstein .
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7. 6. 5 Hønengata x Dronning Ragnhilds vei

Analyse

Krysset er 4 - armet, og det er vikeplikt fra Dronning Ragnhilds vei. Sør for

Dronning Ragnhilds vei finnes et gangfelt på tvers av Hønengata.

Krysset vurderes kun i ganske begrenset omfang å være relevant som skolevei.

Barn fra boligene langs nordsiden av Dronning Ragnhilds vei vil sannsynlig vis

krysse Hønengata ved Hønen a llé. Elevene, som kommer fra sør søker generelt

mot de mind re veiene vest for Hønengata, og de anvender derfor som

utgangspunkt ikke krysset Hønengata x Dronning Ragnhilds vei.

Figur 7 . 20 Krysset Hønengata x Dr onning Ragnhilds vei. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er regis trert to personskadeulykke r siden 1.1.2008. Det er snakk om en

bilulykke mellom en venstresvingende fra Dronning Ragnhilds vei til Hønengata

mot sør og en bil kjørende mot nord i Hønengata. To personer ble lettere

skadet.

Den andre ulykke n er påkjøring av en fotgjenger som krysset kjørebanen i

gangfelt utenfor kryss. En person ble alvorlig skadet. Det er sannsynligvis snakk

om at ulykken ha r skjedd i krysset med Dronning Ragnhilds vei.

Input fra medvirkningsmøte

En gruppe foreslår vurdering av behov for sig nalanlegg i krysset.

Vurdering av mulige tiltak

Oppstramming av krysset . Det anbefales å tydeliggjøre hvordan de ulike

trafikanttyper bør plassere seg i og omkring krysset. Dette gjøres mest

hensiktsmessig med kantstein, som adskiller biltrafikk fra m yke t rafikanter,

samt gangfelt på tvers av sideveiene. Opp merking kan være et alternativ.

Signalanlegg . Det vurderes på bakgrunn av Dr onning Ragnhilds veis

begrensede betydning som skolevei, at det ikke er relevant å etablere

signalanlegg i eller omkring krysse t som en del av skoleveien. Etablering av

signalanlegg for å forbedre avviklingen av biltrafikken fra sideveiene er ikke en

del av skoleveisanalysen og behandles derfor ikke.
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7. 6. 6 Hønengata x Flattumveien x Industrigat a

Analyse

Krysset Hønengata x Flattumveien x Industrigata er et venstre - høyre forskjøvet

f irearmet kryss med vikeplikt fra sideveiene. Flattumveien forbinder Hønengata

med boligområdet vest for veien samt med Ullerål skole. Industrigata betjener

et industri - og handelsområde øst for Hønengata.

Fi gur 7 . 21 Krysset Hønengata x Flattumveien x Industrigata. Kartgrunnlag Finn.no.

Industrigata er i dagens situasjon ikke relevant som skolevei, idet den betjener

industri og handel, og i øvrig vil være en omvei for skolebarna . Det Flattumveien

anvendes som skolevei, men hovedsakelig fra parkeringsarealet vest for

dagligvarebutikken på vestsiden av Hønengata. I dette avsnittet behandles kun

krysset Hønengata x Flattumveien x Industrigata, mens Flattumveien behand les

i avsnitt 7.4 .

Figur 7 . 22 Snarveien mellom Krokenveien og Flattumveien, som anvendes av mange

skolebarn. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er registrert en personskadeulykke i gangfe ltet på sørsiden av krysset , hvor

en fotgjenger er påkjørt . Fotgjengere n ble lettere skadet. Ulykken skjedd e i snø.
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Input fra medvirkningsmøte

En gruppe foreslår vurdering av behov for signalanlegg i krysset.

Vurdering av mulige tiltak

Tydeliggjøre avgren sn ing av vei og fotgjengerarealer. Det anbefales å

etablere kantstein eller opp merking i det eksisterende utfl ytende areal for å

tydeliggjøre hvor bilister og myke trafikanter bør plassere seg. Hensikten er å

avgrense myke trafikanter fra biltrafikken best mulig.

Signalanlegg . Det v urderes på bakgrunn av Industrigatas begrensede

betydning som skolevei, at det ikke er relevant å etablere signalanlegg i eller

omkring krysset som en del av skoleveien. Etablering av signalanlegg for å

forbedre avviklingen av bi ltrafikken fra sideveiene er ikke en del av

skoleveisanalysen og behandles derfor ikke.
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7. 6. 7 Hønengata x Krokenveien

Analyse

Kryssene Hønengata x Krokenveien og Krokenveien x Slettåkerveien anvendes

av mange skolebarn, idet det er første kryss nord for jernb anekryssingen på

Hønengata og idet det oppnås adgang til snarveien bak KIWI.

Det er gangfelt på tvers av Krokenveien med trafikkøy og på tvers av Hønengata

nord for krysset, også med kryssingshelle. Sykkelfeltet i Hønengata slutter ved

krysset, og nord for krysset kan fotgjengere og syklister anvende gang -

/ sykkelveg en langs Hønengata.

Figur 7 . 23 Kryss et Hønengata x Krokenveien. Kartgrunnlag Finn.no.

Mange elever kommer på sykkel eller til fots fra sør langs H ønengatas vestlige

side. Herfra går og kjører de via forbindelsen mellom Hønengata og

Slettåkerveien til krysse t Krokenveien x Slettåkerveien og krysser Krokenveien.

Figur 7 . 24 Snarvei mellom Hønengata og Fl attumveien. Kartgrunnlag Finn.no.

Vikepliktsforholdene i krysset Krokenveien x Slettåkerveien kan fremstå uklare,

så trafikantene kan være usikre på om det er vanlig høyre regel eller om

Slettåkerveien er en utkjørsel fra en parkeringsplass og dermed har vi keplikt.
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Skoleelevene som krysset Krokenveien avvente t i alle observerte tilfelle r fri bane

før kryssing.

Veien bak Kiwi er ganske smal ved h jørnet av bygningen. Det betyr at det er

dårlig med plass til både en bil og en fotgjenger på strekningen. På befar ingen

så dette ikke ut til å medføre utrygghet for skolebarn a som anvendte snarveien,

og bilistene viste hensyn, men særlig de minste barn a kan ha u t fordringer med

å ha god oversikt i situasjonen her.

Figur 7 . 25 Snarveien bak KIWI / Brun og Blid.

Fra et strengt trafikksikkerhetsmessig synspunkt v il det være mest

hensiktsmessig at forbindelsen stenges for biltrafikk og kun anvendes som

forbindelse for fotgjengere og syk lister. Før et slikt tiltak eventuelt gjennomføres

må øvrige forhold utredes, som hensyn til varelevering mv.

Alternativet er å få de minste ele vene til å anvende stien lenger mot vest

mellom Krokenveien og Flattumveien. Derm ed unngås kryssing gjennom

parkeringsarealene ved Regnor - gården.

Det er registrert to ulykker ved krysset. En ulykke er en påkjøring av en

fotgjenger i gangfeltet. Fotgjengeren ble lettere skadet.

Den andre ulykken er en påkjøring bakfra med en person lettere skadet .

Input fra medvirkningsmøte

Det er fra en gruppe stil t forslag om etablering av en fotgjengerbro .
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Vurdering av mulige tiltak

Tydeliggjøre vikeplikt ved Slettåkerveien . Det anbefales å tydeliggjøre

vikepliktsforholdene i krysset Krokenveien x Slettåkerveien , hvor det i dag kan

være tvil om hvor vidt det er en avkjørsel til en parkeringsplass eller en sidevei.

Det kan etableres vikeplikt for trafikken fra Slettåkerveien. Dermed ensart e s

vikepliktsforholdene på begge veisider, siden trafikken fra parkeringsarealet ved

KIWI har vikeplikt.

Figur 7 . 26 Krokenveien sett fra Slettåkerveien. Det anbefales å etablere vikeplikt fra

Slettåkerveien og tydeliggjøre vikepliktsforholdene.

Oppstramming av kryssets østlige side . De skolebarn a som ønsker å krysse

Høn engata i krysset med Krokenveien må krysse Industrigata for å komme til

gangfeltet på tvers av Hønengata. På befaring var det ganske få, som krysset på

denne måte, hovedparten av særlig de litt eldre skolebarn krysset Hønengata

umiddelbart sør for krysset. Industrigatas utmunning fremstår som en avkjørsel,

hvor trafikantene må krysse fortauet. Men området omkring Industrigata er

relativt utflytende, hvilket kan gjøre det uovers iktelig for skolebarn a . Det

anbefales derfor å tydeliggjøre fortauet på tvers av avkjørselen/Industrigata.

Samtidig kan bredde n på avkjørselen reduseres, så det tydeliggjøres hvor bilene

må plassere se g.

Signalanlegg i krysset Hønengata x Krokenveien . Etablering av

signalanlegg i krysset vil medføre at det etableres signalregulerte gan gfelter på

tvers av alle kryssarmer. Dermed forbedres trygghet og sikkerhet for

skolebarn a . Industrigata må være en del av krysset, hvilket kan føre til behov

for å justering av veiens forløp opp mot krysset, så krysset kan utformes

hensiktsmessig.
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Signal anlegget vil gi skolebarn a mulighet for å krysse både Hønengata og

Krokenveien trygt og sikkert. Dette kan medvirke til at noen av de barn a som i

dag krysser Krokenveien ved Slettåkerveien fremover vil anvende gangfeltet.

Signalanlegget kan særlig være en fordel for de mindre barn a , som i dag finner

det utrygt å krysse Hønengata og Krokenveien.

Signalanlegget vil medvirke til en forbedret trafikkavvikling fra Krokenveien,

hvor det kjører rutebusser. Til gjengjeld vil trafikkavviklingen i Hønengata

forringes . En nærmere analyse og kapasitetsberegning kan avklare konkrete

konsekvenser for biltrafikken og danne grunnlag for utforming av et

signalanlegg.

Dersom kun gangfeltet ønskes signalregulert, bør det flyttes lenger vekk fra

krysset, mest hensiktsmessig i r etning mot sør, så gangfeltet er mest brukbart

for skolebarn som bor sør for jernbanen.

Tiltaket skal sees i sammenheng med eventuelle andre tiltak lenger mot sør i

Hønengata, se avsnitt 6. 3 .

Fotgjengerbro . Som beskrevet i avsn itt 7. 6.2 , er utfordringen med en

fotgjengerbro å få fotgjengerne til å bruke den. Som i resten av Hønengata er

det mye kryssingsbehov på tvers av Hønengata og mange gangfelter. Det

vurderes derfor at gangbroen vil bli brukt i begrenset omfang. Det anbefales i

stedet å etablere signalregulert gangfelt / signalregulering i krysset.
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7. 7 Hønengata mellom jernbanen og Vesterngata

7. 7. 1 Kryss i Hønengata mellom jernbanen og Vesterngata

Analyse

Kryssene på strekningen behandles i dette avsn ittet samlet. Kryssene er i

forbindelse med omdannelsen av Hønengata ombygget, så de fremstår i samme

type utforming.

På tvers av sideveiene er det gangfelt , og ved Asbjørnsens Gate og Gullagata

finnes opphøyde gangfelter på tvers av Hønengata , som vist i figuren under .

Figur 7 . 27 Eksisterende gangfelt på tvers av Hønengata mellom Vesterngata og

jernbanen. Kartgrunnlag Finn.no.

Fartsgrensen på strekningen er 40 km/t, og det er etablert sykkelfelt langs

Høne ngata.
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Figur 7 . 28 Krysset Hønengata x Gullagata.

Det er i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 registrert ulykker som vist i tabellen

under.

Tabell 7 . 1 Trafikkulykker i perioden 1.1.2008 - 1.3.2018, NVDB.

Lokalitet Ulykker
Hønengata x Asbjørnsens Gate E n personskadeulykke med en sykkel,

skjedd ved avsvinging i samme retning.
En person ble alvorlig skadet

Mellom Asbjørnsens Gate og Grensegata En personskadeulykke mello m to biler ved
utkjøring fra en avkjørsel. To lettere
skadet.

Hønengata x Grensegata E n påkjøring bakfra med en person lettere
skadet .

Mellom Grensegata og Gullagata En b ilulykke ved påkjøring bakfra. To
personer lettere skadet.

Hønengata x Gullagata På kjørin g bakfra ved venstresving, med
en person lettere skadet.

En f otgjenger krysset kjøreb anen i
gangfelt utenfor kryss, alvorlig skadet .

Mellom Gullagata og Ullerålsgata Møteulykke på rett strekning (bilulykke),
tre lettere skadet.

MC - ulykke i forbindel se med oppstart f ra
stanset / parkert tilstand. En alvorlig
skadet.

Mellom Ullerålsgata og Vesterngata Sykkelulykke, u hell med uklart forløp hvor
ensli g kjøretøy kjørte utfor vegen, en
lettere skadet .

Bilulykke, p åkjøring av parkert kjøretøy på
venstre si de, ingen skadet.

Bilulykke, påkjøring bakfra, en lettere
skadet.
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Ulykkene med påkjøring bakfra skyldes sannsynligvis at det er snakk om en

strekning med relativt stor trafikkmengde, kødannelse i rushperioder og flere

sideveier. Dette ka n medføre at traf ikken til tider kan stanse brått og komme

overraskende på trafikken bakfra .

Input fra medvirkningsmøte

Alle grupper har levert kommentarer til et eller flere kryss på strekningen.

Tabell 7 . 2 Forslag til tilt ak på strekningen fra medvirkningsmøte.

Lokalitet Bemerkning / forslag
Hønengata x Asbjørnsens g ate Krysset vurderes "skummelt"

Ønske om tryggere kryssingsmulighet
Hønengata x Gullagata Ønske om trygg kryssing

Ønske om kryssing med bro
Hønengata x Haugs g ate Ønske om signalregulering
Hønengata x Ullerålsgate Ønske om signalregulering

En gruppe har markert Asbjørnsens gate som utrygg.

Vurdering av mulige tiltak

Oppfriske vegopp merking . Det anbefales å oppfriske opp merking i Hønengata

generelt.

Tydeligg jøre opphøyde gangfelter . Det anbefales å gjenoppfriske

opp merkingen og opprette slitasje på de opphøyde gangfelte ne på tvers av

Hønengata, så de fremstår tydeligere for trafikantene. Det bør sikres at de

opphøyde gangfeltene oppfyller kravene beskrevet i Statens v egvesens h åndbok

V128 om Fartsdempning.

Gangbro . Det vurderes at en gangbro på strekningen ikke vil være en

hensiktsmessig løsning. Det er tett bebyggelse på begge sider av veien, mange

sideveier og mange kryssingsmuligheter. Det vurderes derfor r eelt ikke mulig å

kunne kanalisere de myke trafikanter til en fremtidig gangbro.

Gangbroen vil muligens kunne gjøre kryssing av Hønengata mer trygg for de

yngste skolebarn a , men sannsynligvis vil gangbroen ikke bli anvendt av andre.

Derfor anbefales ikke en gangbro på strekningen .

Signalregulert kryssing . En signalregulert kryssing vil gjøre det tryggere og

sikrere for fotgjengere å krys se veien. I nåværende situasjon hvor jernbanen må

krysses i Hønengata, vil signalreguleringen være rettet mot å lede de m yke

trafikanter fra området øst for Hønengata til vestsiden av veien. Dersom det

etableres signalregulering i krysset Hønengata x Krokenveien er det ikke

relevant for skoleveien å etablere signalreguler ing ved Asbjørnsens gate i tillegg ,

jf. avsnitt 6.3 .
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Dersom eksisterende plassering av gangfeltet fastholdes, må hele krysset

signalreguleres. Ønskes kun gangfeltet signalregulert, må gangfeltet flyttes vekk

fra krysset.

Det er i dag ikke mulig å gå direkte fra As bjørnsens gate til Parkgata, idet

arealet vest for Hønengata er privat. Dersom det etableres en ny kryssing av

jernbanen på vestsiden av Hønengata og en skolevei i eksempelvis Parkgata,

kan et signalregulert gangfelt omkring krysset Hønengata x G rensegata være

hensiktsmessig, så myke trafikanter fra østsiden av Hønengata får trygg

forbindelse til Parkgata.

Fortau i Asbjørnsens gate . Fartsgrensen i Asbjørnsens gate er 30 km/t, og

trafikkmengden er begrenset. Dermed kan fotgjengere jf. Statens vegvesens

hånd bøker dele kjørebane med biltrafikken. Etablering av fortau i Asbjørnsens

gate kan øke tryggheten for de myke trafikanter.
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7. 7. 2 Hønengata x Vesterngata

Analyse

Krysset er s ignalregulert. Det er gangfelt på tvers av alle fire kryssarmer, og i

Hønengata finnes sykkelfelt gjennom krysset. Fra nord, øst og vest finnes

venstresvingefelt for veitrafikken. Krysset er preget av relativt mye trafikk.

Figur 7 . 29 Prinsippskisse som viser skoleveier gjennom krysset. Kartgr unnlag Finn.no.

Kryssing av Hønengata i krysset vil være relevant for skolebarn som kommer fra

Vesterngata. Disse barn a kan også følge Hønengata s østlige side og krysse

lenger mot nord. Skolebarn a som kommer fra sør vil kunne anvende gangveien

langs Storel v a , eller ferdes i vestsiden av Hønengata hvor det kun er behov for å

krysse Nygata.

Det er i perioden 1.1.2008 – 1.3.20 1 8 registrert to ulykker i krysset:

› Sykkelulykke, k ryssende kjøreretninger (uten avsvinging), en lettere

skadet.

› Bilulykke, p åkjøring bakfra, to lettere skadet.

Umiddelbart sør for krysset er det registrert en sykkelulykke med uklart forløp

hvor enslig kjøretøy kjørte utf or vegen. En person ble lettere skadet.

Selv om krysset kan oppfattes utrygt tyder ulykkesbilder med to ulykk er i en 10 -

årig periode ikke på at det er særlige trafikksikkerhetsmessige problemer i

krysset.

Input fra medvirkningsmøte

2 av gruppene har spesifikt nevnt krysset på møtet. Det fremkom ønsker om en

d irekte forbindelse mellom Hvitbrua og gangvei en langs Storelv a og et ønske om

en g angbro over Hønengata.
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Vurdering av mulige tiltak

Ombygginger i krysset . Etablering av en trafikkøy i gangfeltene på tvers av

Hønengata kan medvirke til å gjøre kryssingen tryggere for skolebarn a, idet

kryssingen blir mer overs i k tlig . Kryssets utforming i dagen s situasjon gir ikke

plass til etablering av en trafikkøy , og denne løsningen vil derfor kreve at

sykkelfelter og/ eller sving efelt fjernes.

Dette vil påvirke trafikkavviklingen i krysset negativt og gi leng re køer i

Hønengata, hv ilket igjen kan medføre flere ulykker. Økt kødannelse i Hønengata

vil også redusere tryggheten for myke trafikanter i gaten. Derfor vurderes det

som mer hensiktsmessig å etablere et signalregulert gangfelt på tvers av

Hønengata mellom Vesterngata og Kroken veien.

Gangbro . Det vurderes at en gangbro på tvers av Hønengata vil være

uhensiktsmessig. Såfremt gangbro etableres, må gangfeltene på tvers av

Hønengata fjernes. Krysset er etablert i tett bebyggelse, og det er mange

kryssingsmuligheter i nærheten til k rysset. Hovedparten av fotgjengerne vil

derfor krysse andre steder, og sannsynligvis også på steder uten gangfelt. Dette

er uhensiktsmessig ut fra et trafikksikkerhetsmessig synspunkt, særlig dersom

skolebarn a gjør det samme.

Direkte forbindelse mellom Hvi tbrua og gangvei. En direkte forbindelse

mellom Hvitbrua og gangveien lang Storelv a vil i fremtidig ikke være særlig

relevant i forhold til skolevei, jf. figur 7 . 29 . Tiltaket kan være relevant for

turgåere og øvrige fotg jengere som skal bevege seg videre på østside av

Hønengata.

I dagens situasjon hvor elever går fra Hvitbrua og til Hønefoss skole kan det

være mere relevant å etablere en direkte forbindelse mellom bro og gangvei , så

elevene fra øst unngår en omvei for å k omme til Hønefoss skole.
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7. 8 Vesterngata

Analyse

Vesterngata er skolevei for alle barn a som bor øst for Storelv a . Mellom

Hønengata og Nansenveien finnes fortau på begge sider av veien . Øst for

Nansenveien er det fortau på sørsiden av veien.

På strekningen fra krysset med Hønengata til krysset med Slettveien er det

registrert to ulykker.

I kurven ved J. P. Gilhuus' vei er det registrert en eneulykke med en

motorsykkel. En person ble lettere skadet.

Ved Vesternbakken 16 er det registre r t en bilulykke , hvor et e nslig kjøretøy

kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning . En person ble lettere skadet.

Ulykkesbildet tyder ikke på spesifikke problemer på strekningen.

Hovedparten av elevene som bor nord for Vesterngata kan gå/sykle via de

mindre gatene frem ti l Vesterngata x Nansenveien, hvorfra de kan anvende

fortau på nordlig veis kulder . Området omkring Slettveien og de øvrige nordlige

sideveier i området lengst mot øst har ikke gangvei langs Vesternbakkens

nordlige side. Det er gang - / sykkelve g langs veiens s ørside, men det er ikke

gangfelter til kryssing av veien.

Figur 7 . 30 Området omkring Slettveien, hvor det ikke finnes fortau langs veiens

nordside. Kartgrunnlag Finn.no.

Input fra medvirkningsmøte

1 gruppe h ar nevnt Vesterngata som utrygg. Det ønskes i krysset Vesterngata x

Nansen veien en planfri kryssing av Vesterngata og i krysset ved Bjørnson s vei

en sikrere kryssing enn i dag.

Vurdering av mulige tiltak

Planfri kryssing . Det vurderes at plassforholdene ved krysset gjør det

problematisk å etablere en planfri kryssing. Skolebarn kan krysse Vesterngata i

krysset Hønengata x Vesterngata, dersom de ikke er trygge ved å anvende det

opphøyde gangfelt ved Nansenveien, for å komme på "riktig" side av
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Vesterngata. Signalregulering av gangfeltet kan være en mulighet for å øke

tryggheten ved kryssingen.

Gangfelt ved k rysset Ole Thorkelsens vei x Bjørnson s vei . Gangfeltet er i

dag opphøyd. Skolebarn kan evt. gå via Bjørnsons vei til Nansenveien , dersom

de er utrygge ved kryssing ved Bjørnson s vei . Større ombygninger av krysset

foreslås derfor ikke. Gangfeltet ender i østsiden av veien i et smalt område uten

belegning. Det anbefales å etablere et belagt areal med tydelig avgrensning i

forhold til veien, f.eks. med kant stein. Arealet vil pga. privat areal tett ved veien

være relativt smalt, men det vil gi fotgjengerne et areal, hvor de trygt kan få

overblikk over trafikken, før gangfeltet forseres .

Figur 7 . 31 Krysset Ole Thorkelsens vei x Bjørnsons vei. Kartgrunnlag Finn.no.

Vesternbakken . Fra Slettveien mv. finnes ikke gang - / sykkelveg langs veiens

nordlige side, og det er i kke gangfelt på tvers av Vesternbakken. Veiens

utforming med kurver og bakker gjør det mindre hen sik tsmessig å etablere

gangfelt på strekningen . Det anbefales i stedet å sikre at elevene kan gå til

Livveien/Granliveien på stier eller gangveier. Dermed unngår skolebarn a å

komme i nærheten av Vesternbakken.

Alternativ t kan skole skyss være en mulighet for barna med bopel her, så de

kjøres til og fra skole n .
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7. 9 Torvgata / Strandgata

Analyse

Strekningen forløper omkring et sentralt torv i Hønefoss. Torvgata er en veiskjørt

mot sør , og Strandgata mot nord. Hønefoss skole ligger i dag øst for Hønengata

og sør fo r Hvitbrua, men skolen planlegges nedlagt.

Figur 7 . 32 Strekningen omkring Strandgata / Torvgata. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er registret fire ulykker på strekningen mellom Vesterngata og Hønefoss

bru. To av d isse er utforkjøringer med enslige kjøretøy og en er en eneulykke

med en sykkel. En ulykke er registrert i krysset Hønengata x Strandgata x

Torvgata, hvor en syklist ble påkjørt i et gangfelt. Syklisten ble drept.

Tabell 7 . 3 Trafikkulykker i området fra 1.1.2008 – 1.3.2018. NVDB.

Lokalitet Ulykker
Vesterngata – Torvgata Sykkelulykke, Uhell med uklart forløp hvor

enslig kjøretøy kjørte utfor vegen, en
lettere skadet.

Hønengata x Torvgata x Strandgata Bilulykk e, Enslig kjøretøy kjørte utfor på
venstre side i høyrekurve, en lettere
skadet.

Torvgata Bilulykke, Enslig kjøretøy kjørte utfor på
høyre side på rett vegstrekning, en lettere
skadet.

Hønefoss Bru x Strandgata x Torvgata Sykkelulykke, Påkjøring forøvrig ved
venstresving, gangfelt, en person drept.

Strekningen er preget av mye trafikk, men det finnes fortau på begge s ider av

veien , opphøyde gangfelter til kryssing og sykkelfelt langs Torvgata og

Strandgata. Kun gangfeltet på tvers av Hammerbrogate er ik ke opphøyd.
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Generelt vurderes det, at området på tross av høy trafikkmengde er sikkert og

trygt og ferdes i. Evt. kan myke trafikanter ferdes langs gang - / sykkelvegen

langs Storelv a mellom Hønefoss bru og Ullerålsgata, hvor det er planfri kryssing

av Hønefo ss bru og Hvitbrua.

Input fra medvirkningsmøte

Ingen kommentarer

Vurdering av mulige tiltak

Gangfelt på tvers av Hammerbrogaten . Det anbefales å sikre at gangfeltet

er trukket 5 m til bake fra krysset, så det sikres at en bil kan vente mellom

gangfelt og kr yss. Dette kan kreve en mindre omlegning av gangfelt og atkomst

til parkeringsanlegg nord for Hammerbrogaten.
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7. 1 0 Hammerbrogaten / Lagesens Ga t e

Analyse

Strekningen er preget av relativt smale forhold, særlig nord for kurven hvor

veinavnet endres fra Hammer brogaten til Lagesens g a t e. På bakken mellom

Molvaldgata og Lagesens g a t e nr. 12 er det kun et kjørefelt. Trafikanter som

kjører mot sør må vike tilbake for trafikanter som kjører mot nord.

Figur 7 . 33 Strek ning med et kjørefelt. Kartgrunnlag Finn.no.

På nordsiden av strekningen er fortauet ganske smalt, idet det skal være plass

til en at en bil kan avvente mot gående trafikk .

Sør for Ankersgate er fortauet i Lagesens gate på veiens venstre side, men s det

nor d for Ankersgate er på høyre veiside. Det er gangfelt på tvers av Lagesens

gate sør for krysset. I Ankersgate er fortauet langs nordsiden av veien.

Lagesens gate krysser jernbanen i underføring. Denne er ganske smal, og det er

ikke plass til fortau. Dermed føles den utrygg for myke trafikanter. Pga. en

kurve foran underføringen kan det ikke etableres en løsning med et kjørefelt og

fortau, samt vikeplikt for den ene retningen , som anvendes lenger mot sør på

Lagesens gate.
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Figur 7 . 34 Lagesens gate under jernbanen.

Input fra medvirkningsmøte

En gruppe i medvirkningsmøtet har utpekt gaten som utrygg mellom Hønefoss

Bru og Rabbaveien.

Vurdering av mulige tiltak

Signalregulering av strekning med et kjørefelt . For å øke tryggheten på

strekningen og muliggjøre etablering av et bredere fortau, kan strekningen

signalreguleres for biltrafikken. Dermed er det ikke behov for plass til to biler

ved Lagesens gate 12, idet signal reguleringen kan trekkes lenger mot nord.

Dersom det arbeides videre med en signalregulering av strekningen må det

finnes en hensiktsmessig løsning for de boliger som har a d komst fra den smale

strekningen.

Opphøyd gangfelt på tvers av Lagesens gate . Fotgjengere må krysse fra

fortauet på vestsiden av Lag esens gate til østsiden av gaten ved Ankersgate.

Det er i dag gangfelt på tvers av veien. Dette kan etableres som opphøyd

gangfelt for å forbedre tryggheten ved kryssing.

Signalregulering ved jernbanen . Det er ikke mulig å etablere fortau gjennom

underføri ng og samtidig ha dobbeltrettet ferdsel pga. dårlige oversiktsforhold

omkring underføringen. En alternativ løsning er å etablere signalregulering for

biltrafikken, så den kun avvikles i én retning samtidig. Dermed kan det bli plass

til et fortau i underfør ingen , se prinsippskisse under .



SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV 63

http://projects.cowiport al.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

Figur 7 . 35 Grov prinsippskisse som viser signalregulering og fortau ved

underføringen. Skissen illustrerer kun prinsippene ved løsningen, og det

må prosjekteres nærmere på løs ningen, dersom det ønskes som tiltak.

Kartgrunnlag Finn.no.

Dersom det arbeides videre med løsningen må det sikres at plassforholdene er

tilstrekkelige til den type kjøretøy so m det ønskes skal kunne anvende

underføringen. Dette dreier seg både om frihøyde n i underføringen, som

reduseres idet veien flyttes til kanten av underføringen, samt svingradier for

kjøretøyene .
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7. 1 1 Hønefoss Bru

Analyse

Broen har tre kjørefelter (2 mot sør, 1 mot nord), og det er gang - / sykkelveg på

begge sider av veien . Gang - / sykkelvei en på vestre veiside føres under krysset

Hønefoss Bru x Arnemannsveien, mens gang - / sykkelvegen på østlig veiside

følger Kongens g at e mot sørøst.

Det er i perioden 1. 1.2008 – 1. 2.2018 registrert tre ulykker på broen (ekskl.

kryss):

› Bilulykke, uhell med ukla rt forløp / uhell som ikke faller inn under noen

bestemt uhellskode, en lettere skadet.

› Bilulykke, påkjøring bakfra, en lettere skadet.

› Mc ulykke, enslig kjøretøy veltet i kjørebanen, en lettere skadet.

Ingen av ulykkene involverer myke trafikanter.

Input fra medvirkningsmøte

Ingen kommentarer.

Vurdering av mulige tiltak

Det vurderes, at dagens utforming av strekningen med gang - / sykkelveg på

begge sider er hensiktsmessig. Det beskrives derfor ikke tiltak.
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7. 1 2 Kongens g at e

Strekningen langs Kongens gate har fo rtau på begge sider, og det er gode

muligheter for sikker og trygg kryssing av Kongens gate i signalregulerte kryss.

Sykling for skolebarn vil pga. trafikkmengden i Konges gate sannsynligvis foregå

på fortauene på strekningen.

Ulykkesbildet for perioden fr a 1.1.2008 – 1.3.2018 tyder ikke på at strekningen

er ulykkesbelastet, eller at det er særlige trafikksikkerhetsmessige problemer. I

mange tilfeller kan skolebarn a til Ullerål skole fra dette området velge andre,

mindre trafikkerte veier eller separate gan g - / sykkelve g er mellom bolig og skole.

Tabell 7 . 4 Trafikkulykker i Kongens gate 1.1.2008 – 1.3.2018, NVDB.

Lokalitet Ulykker
Kongens gate x Arnemannsveien Bilulykke, Enslig kjøretøy kjørte utfor på

høyre side i høyrekurve, ingen skadde.
Kongens gate x Tippen Mc ulykke, p åkjøring bakfra, en lettere

skadet.
Kongens gate x Kirkegata Ingen ulykker registrert
Kirkegata – Kong Rings gate Mc ulykke, Påkjøring bakfra ved

høyresving, en lettere skadet.
Kongens gate x Kong Rings gate Bilulykke, Høyresving foran kjørende i

motsatt retning, to lettere skadet.

Mc ulykke, Påkjøring bakfra ved

høyresving, en lettere skadet.

Kongen s Gata x Stangs g ate Ingen ulykker registrert

Input fra medvirkningsmøte

Ingen kommentarer .

Vurdering av mulige tiltak

Det vurderes, at strekningen og kryssene i dagens situasjon er hensiktsmessig

utformet.
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7. 1 3 Andre veier i området omkring Ullerål skole

Øvrige veier i området omkring gjennomgås ikke detaljert. Det er snakk om

veier med lav tr afikkmengde og lav hastighet, hvor myke trafikanter kan ferdes i

kjørebanen sammen med biltrafikken. I tabellen under sees de trafikkulykker,

som er registrert på de øvrige veiene i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018.

Bemerk at ulykker som har skjedd i kryss med veier som er behandlet i andre

avsnitt i denne rapporten fremgår av disse avsnittene.

Tabell 7 . 5 Trafikkulykker 1.1.2008 – 1.3.2018, NVDB.

Lokalitet Ulykker
Hønen a llé Bilulykke, Kryssende kjøreretninger ( uten

avsvinging), to lettere skadet i krysset
med Halvdan Svartes gate.

Dronning Ragnhilds vei Sykkelulykke, Venstresving foran kjørende
i motsatt retning, en lettere skadet.

Olav Duuns vei Sykkelulykke, øvrige parkeringsuhell, en
lettere skadet.

Lagese ns Gate Mc ulykke, Enslig kjøretøy kjørte utfor på
høyre side på rett vegstrekning, en lettere
skadet.

Indra Løkkavei x Mindes vei Mc ulykke, Enslig kjøretøy kjørte utfor på
høyre side på rett vegstrekning, en lettere
skadet.

Haldenveien Bilulykke, Påkjø ring av parkert kjøretøy på
høyre side, en lettere skadet.

Ankergata Mc ulykke, påkjøring bakfra, en alvorlig
skadet.

Det er snakk om kun en ulykke som involverer en myk trafikant. Ulykken er

registrert på strekningen øst for Hønengata ved avkjørselen t il Coop. Denne

strekningen har begrenset relevans for skoleveien.

Øvrige ulykker invo lverer biler eller motorsykler. Ulykkene gir ikke anledning til

tiltak.



SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV 67

http://projects.cowiport al.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

8 Andre tiltak

Ikke - fysiske tiltak kan medvirke til å forbedre trygghet og sikkerhet på

skoleveien . Blant annet på medvirkningsmøtet fremkom en rekke forslag til

tiltak, som kan supplere fysiske tiltak i veinettet. Disse tiltakene beskrives i

dette avsnittet kortfattet.

Trafikkpolitikk på skoler . En trafikkpolitikk beskriver hvordan skolen ønsker

at an satte, barn og foreldre på skolen forholder seg i trafikken på vei til og fra

skole n, samt under turer med skolen.

Politikken kan eksempelvis beskrive sikre skoleveier og anbefale at elever

anvender disse på vei til og fra skole n .

Også foreldres adferd bø r beskrives i skolepolitikken. F.eks. kan det være et

fo kusområde for skolen, at barna i så stort omfang som mulig selv transporterer

seg til og fra skole n. Politikken bør også sette fokus på hvordan foreldre som

kommer i bil, bør forholde seg – bl.a. kan det beskrives hvor avsetting og

parkering kan f oregå, og det bør tydeliggjøres at skolen forventer at fore ldrene

opptrer hensynsfull t . Politikken kan presenteres for foreldrene på in f o - møter mv.

Trafikkpolitikken vil på turer til og fra skole n fungere som en hensiktserklæring,

men vil medvirke til å s e tte fokus på trafikkulturen blant ansatte, foreldre og

elever.

Ved skolen kan skolepolitikken suppleres med oppfølgning fra politiet, evt. i

starten av skoleåret ved høflig dialog om uhensiktsmessig oppførsel i trafikken.

Bompenger (forslag fra medvirkningsmøte) . Bompenger er foreslått på

medvirkningsmøtet som et mulig tiltak til å redusere trafikkmengden /

trafikkveksten i Hønengata. Selv om tiltaket vil kunne redusere trafikkmengden i

Hønengata, behandles det ikke videre i skoleveiutredning en. Det er et politisk

spørsmål om bompenger er ønskelige, og hvorvidt det i det hele tatt vil være en

mulighet i Hønefoss.

Skoleskyss (forslag fra medvirkningsmøte) . Skoleskyss er en mulighet for å

sik re sikker transport fo r elevene som bor i områder hvor det umiddelbart ikke

kan etableres sikker skolevei, eller hvor det er lang avstand mellom bolig og

skole. Løsningen kan også anvendes for Ullerål og Hov skoler, særlig for de

yngste elevene. Men løsningen er samtidig omkost ningstung, og elevene

beveger seg ikke på turen til og fra skole n .

Derfor bør skoleskyss ikke anvend es på strekninger hvor en sikker skolevei kan

etableres, med mindre andre kriterier som avstand oppfylles. Men skoleskyss

kan være en midlertidig løsning i perioden frem til det eksempelvis kan etableres

sikre og trygge kryssingspunkter mv.

Droppsoner (forslag fra medvirkningsmøte) . Droppsoner er lokaliteter hvor

foreldre kan sette av og plukke opp barn på skoleveien, og hvor barn a kan gå

den siste streknin g mellom droppsone n og skole n . Fo rmålet med løsningen er å

sikre at elevene fraktes et stykke på veien, frem til en punkt de trygt kan gå til



68 SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV

http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

og fra skole n . Samtidig reduseres trafikkmengden omkring selve skolen, og

elevene får bevegd seg (folkehelse) .

Ko nkret er det foreslått dr oppsoner i Hønengata ved Hønen a llé, på Ådalsveien

ved GS - veien samt ved krysset Hønengata x Vesterngata.

Allerede i dag finnes det parkeringsmuligheter på vestsiden av Hønengata som

foreldre kan anvende som droppsoner, selv om pa rkeringsarealene tilhører

butikker mv.

S ærlig fra nord er det dårlige muligheter for å stanse langs Hønengata uten å

kjøre en omvei lenger mot sør. Dermed kan det være fristende for foreldre bare

å kjøre barn a helt til skolen. Dette kan motvirkes med en d roppsone ved Hønen

a llé.

Droppsonene er mest hensiktsmessige for avsetting, hvor det kun stanses i kort

tid. Dersom det parkeres over lenger tid, kan plassene fyl l es av biler s lik at det

dermed oppstår kaotiske forhold rundt droppsonene. Derfor anbefales det at

droppsonene etableres med parkeringsforbud. Skolebarna kan f.eks. sende en

tekstmelding til deres foreldre når de forlat er skolen, så foreldrene ikke må

parkere i droppsonen.

Det er begrensede plassforhold langs Hønengata til etablering av

stansings muligheter , særlig fordi det ønskes å fastholde GS - veien . Det kan

derfor undersøkes om det kan inngås en avtale med butikkene omkring Hønen

a llé, så foreldre kan anvende parkeringsarealene her som droppsone.

Dersom droppsonene etableres, bør foreldrene or ienteres om hvor de ligger, og

hva tanken bak dem er.
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9 Anbefaling til tiltak

9. 1 Tiltak med høy prioritet

I tabellen under sees de tiltak som COWI foreslår til gjennomførsel med høy

prioritet og på kort sikt. Det dreier seg om konkrete tilt ak, som kan forbed re

forholdene der hvor mange skolebarn fremover vil ferdes.

Tabell 9 . 1 Tiltak med høy prioritet på kort sikt ( tiltakene er ikke nummerert i

prioritert rekkefølge) .

Tiltak nummer Tiltak Se avsnitt

1 Signalanlegg i krysset Hønengata x Hovsmarkveien 7 .6.2

2 Gang - / sykkelvei i Hovsmarkveien 7 .1

3
Stenging av Elling M Solheims vei og Olav Duuns vei ved
Klinikkveien

7 .2

4 Ny signalregulert kryssing av Hønengata 6 .3, 7 .6.7, 7 .7.1

5
Tydeliggjørelse av vikeplikt ved Slettåkerveien og
tydeliggjøre veiforløp omkring KI WI på Flattumveien

7 .6.7 , 7 .4

6
Tydeliggjøre adskillelse mellom GS - vei og
parkeringsarealer og vei i Hønengata nord

7 .6

7
Innlede dialog med Statens vegvesen om mulighetene for
etablering av gangfelt på tvers av Hvalsmoveien 2.

7 .6.1

8 Enveisregulering av Parkgata 7 .5

9 Forbedre stien mellom Krokenveien og Flattumveien 6 , 7 .4

A
U trede mulighet en for ny kryssing av jernbanen vest for
Hønengata

6

B Trafikkpolitikk på skoler 8

C Oppfriske vegopp merking generelt på skoleveiene -

Tilt akene må sees i sammenheng. Det er særlig gjeldende for tiltak 4, 8 og A.

Det er hensiktsmessig å etablere en ny signalregulert kryssing av Hønengata

(tiltak 4). Dersom planlegging viser at en ny kryssing av jernbanen vest for

Høneng ata kan etableres innenfor få år, anbefales det å etablere en

signalregulert kryssing ved Grensegata.

Dersom den nye kryssingen av jernbanen kan forventes etablert om flere år,

kan den signalregulerte kryssingen etableres ved Asbjørnsens gate, ved

Krokenv eien, eller mellom de to veier. Det bør gjennomføres en trafikkanalyse

av kryssene, så det kan avklares om det er mest hensiktsmessig å etablere

signalregulering i et av kryssene eller kun signalregulere et gangfelt.

2 Alternativt kan det etableres gangforbindelse fra boliger nord for

Gummikrysset til eksisterende kryssing av Ådalsveien nord for boligområdet. Det

vil dermed finnes en sikker kryssing av E16, men løsningen er mest releva nt for

syklister og de yngste skolebarna.



70 SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV

http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

Figur 9 . 1 Forslag til fysiske tiltak i eksisterende veinett p å kort sikt til forbedring av

skolevei til Ullerål og Hov skoler. Kartgrunnlag 1881.no.

9. 2 Tiltak på lengre sikt

På lengre sikt bør det være fokus på mulighetene for å etablere en ny kry ssing

av jernbanen vest for Hønengata, dersom dette ikke er mulig på kortere sikt.

Også en ny kryssing av jernbanen på østsiden av Hønengata er hensiktsmessig ,

særlig i sammenheng med omdannelse av eksisterende industriområde nord for

banen, så skolebarna kan ledes trygt opp ti l signalreguleringen ved Hønen a llé.

Øvrige tiltak beskrevet i avsnitt 7 prioriteres ikke. Det vurderes at disse tiltakene

ikke bør prioriteres over tiltakene nevnt i avsnitt 9 . 1, men de er fortsatt

hensiktsmessige med hensyn på å fo rbedre forholdene for myke trafikanter og

skolebarn.
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1 0 Vedlegg
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E ksisterende skol ekretser

Figur 10 . 1 Utsnitt av eksisterende Hønefoss skolekrets. Ringerike kommune.
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Figur 10 . 2 Utsnitt av eksisterende Ullerål skolekrets. Ringerike kommune.
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Trafi kku lykker

Figur 10 . 3 Trafikkulykker i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 (NVDB).

Figur 10 . 4 Trafikkulykker i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 (NVDB).
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Figur 10 . 5 Trafikkulykker i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 (NVDB).
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Trafikksikringstiltak skolevei Ullerål skole 25.09.2018

Anbefalte tiltak Forutsetter Kostnad

1
NY Lysregulert kryssing av vei (fotgjengerfelt) over Ådalsveien, ved
Ruaveien, nord for avkjøring Jevnaker. (Inkl gangvei 30 mtr.) Enighet med Statens Vegvesen 1 600 000

2
NY Lysregulere eksisterende gangfelt i Hønengaten nord for Hov Allé. Enighet med Statens Vegvesen 1 000 000

3 NY Lysregulert kryssing av Hønengaten . Lysregulering av exist gangfelt
over Hønengaten nord for kryss Asbjørnsens gate. Enighet med Statens Vegvesen 1 000 000

4 Flytte gangfelt i kryss Hønengaten-Hovsmarkveien. Gjelder
gangfeltene som krysser Hovsmarkveien og Hov Alle. Gangfelt flyttes 4-
5 meter lenger vekk fra Hønengaten. Enighet med Statens Vegvesen 100 000

5 Tiltak fra eksisterende lysregulert overgang ved Hønen Allé og frem til
skoleport.
Omfatter fysisk skille mellom fotgjengere og bil i Klinikkveien. Elling M
Solheims vei stenges med brøytebom på begge sider av gangfelt.
(Brøytebom må påkjøres av brøyteutstyr for å åpnes.) Elever kan da gå
uten å krysse trafikkert vei fra Hønengaten og helt inn på
skoleområdet.

Brøytebommer, skilting og skiller mellom
kjørefelt og gangbane. 200 000

6
Etablere opphøyde gangfelt på sydsiden av Hovsmarkveien ved
kryssing av Olav Duuns vei, Elling M Solheims vei og Flattumveien. Kommunal deltakelse fra veiavdeling. 100 000

7 Tydeliggjøre adskillelse mellom gang/sykkelvei, parkeringsareale og vei
i Hønengaten nord på Østsiden. Vegvesenets medvirkning. 50 000

8 Tydeliggjøre vikeplikt ved Slettåkerveien og veiforløp ved og omkring
Kiwi på Flattumveien. Vegvesenets medvirkning. 50 000

9 Forbedre stien mellom Krokenveien og Flattumveien 40 000



10 Trafikksikkerhetstiltak i Parkgata
Tiltak enveiskjørt Parkgate fra Grensegata og syd til Gullagata samt
innkjøringsforbud i deler av Grensegata. Vegvesenets medvirkning. 100 000

11 Gang/sykkelvei på nordsiden av Hovsmarkveien fra Hønengaten til
parkering ved Hov Ungdomsskole. Dette er medtatt i reguleringsplan
433 for Ullerål og Hov skoler.

Dette er et tiltak som ikke gagner trafikksikkerheten for
barneskoleelever som kommer nordfra. Uten dette tiltaket vil elever
krysse Hovsmarkveien på etablert gangfelt v Hønengaten.

Det foreslås at kostnaden ved opparbeidelse av G/S-vei på nordsiden av
Hovsmarkveien tillegges Hov Ungdomsskole og ikke Ullerål barneskole.

IKKE MEDTATT I SUM, ex mva mm.
Kostnad med alle prosjektrelaterte
kostnader kr. 6 500 000,-

3 260 000

Sum foreslåtte tiltak eks mva ( ikke inkl tiltak 11. ) 4 240 000

Rigg, stikning, oppmåling, entreprenørens administrasjonskostnader 20 % 850 000
Sum 2 5 090 000
Uforutsett 20 % 1 000 000
Sum 3: Entreprisekostnad ekskl mva 6 090 000
Mva 25 % 1 520 000
Sum 4 Entreprisekostnad inkl mva 7 610 000
Prosjektering (regulering og byggeplan) - 10 % av Sum 4 10 % 760 000
Byggeledelse - 6 % av Sum 4 6 % 460 000
Administrasjonskostnader - 2,5 % av Sum 4 2,5 % 170 000
Grunnerverv 0

Sum 5. Prosjektkostnad inkl mva 9 000 000

Parkgata vil i 2019 bli gjenstand for en større oppgradering av vann og avløpsnett. Hele gata vil måtte graves opp. Ved
istandsetting vil man se på ulike løsninger for å ivareta myke trafikanter, det være seg gatetun, fortau o.lign. Hvorvidt dette
vil astedkomme krav om tilskudd fra prosjekt Ullerål /Hov vites ikke på nåværende tidspunkt.
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 
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Arkivsaksnr.: 18/3836-1   Arkiv:   

 

 

Heggen barnehage - tilstandsvurdering  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Teknisk forvaltning v/eiendomsforvaltningen har sommeren 2018 gjennomført en 

tilstandsvurdering av Heggen barnehage. Tilstandsvurderingen viser at bygget er i en slik 

forfatning at det krever utbedringstiltak for at eiendommen skal være tilfredsstillende med 

tanke på dagens drift. 

 

Beskrivelse av saken 

Tilstandsvurderingen viser at ytterkledning må byttes da den er råtten flere steder. Det er 

usikkert hvilke kvalitet det er på isolasjon under kledningen. Når ytterkledningen er råtten, er 

det ofte råte og fuktig inne i veggen. Det er da en bekymring for sopp og råte i vegger, som 

igjen kan skape et farlig inneklima. 

Vinduer og dører er i dårlig forfatning, noe som gjør at det trekker kaldt langs gulvet på 

vinterstid. Vinteren 2017-2018 har det vært hendelser med lekkasje fra taket ved 

hovedinngang. Uteboden er dårlig og må utbedres for å kunne lagre leker til barnehagen og 

utstyret til vaktmester.  

Innvendig viser vurderingen at gulvbelegget er veldig slitt i flere rom og det er gliper i gamle 

skjøter, dette gjør at renhold blir vanskeligere og det samles avfall i gliper mellom belegg. I 

tillegg har kjøkkenet en dårlig løsning for barnehagedrift. Kjøkkenet er også slitt og bør byttes. 

 

For å opprettholde dagens drift må følgende tiltak gjennomføres på kort sikt: 

 Bytte kledning 

 Bytte tak 

 Etterisolere 

 Bytte vinduer og dører 

 Bytte gulvbelegg 

 Bytte kjøkken  



- 

I løpet av en 5 årsperiode må det innvendig byttes sikringsskap og males. En del sanitærutstyr 

bør byttes da dette begynner å bli gammelt. Det må også graves opp utvendig for å rette og 

ordne uteområdet, videre må det undersøkes årsaken til at det synker rundt kummer 

 

Økonomiske forhold 

Vurderte kostnader på strakstiltak vurderes til ca kr 4 100 000. Kostnader som er vurdert i 

løpet av en 5 årsperiode er beregnet til 500 000 kr.  

 

Bygget ble i forbindelse med etablering av barnehagen i 2012 påkostet kr 3 370 00. 

Ventilasjonsanlegg ble av ulike grunner, blant annet usikkerhet rundt varighet av 

barnehagedriften, ikke etablert i forbindelse med etableringen av barnehagen, men påkostet på 

grunn av avvik i tilsyn fra Miljørettet helsevern og Arbeidstilsynet i 2013. For å innfri krav fra 

Arbeidstilsynet og Miljørettet helsevern ble balansert ventilasjon installert i 2013 med en 

kostnad på 1 045 255 kr. 

 

Investeringene er klassifisert som bygg og har avskrivingstid på 40 år. Det ligger 3,6 mill. igjen 

i balansen på Heggen i utgangen av 2018.  

 

Rådmannens vurdering 

Eiendommen har behov for oppgraderinger både utvendig og innvendig. Bygget tilfredsstiller 

ikke behov og krav for bruk til barnehage og dersom dagens drift skal opprettholdes må tiltak 

iverksettes.  Rådmannen mener at de behov som her fremkommer gjør det nødvendig å utrede 

om nye investeringer i bygget er forsvarlig i forhold til den driften som er i bygget. 

Rådmannen vil i denne utredningen vurdere om barnehagen bør nedlegges og videre eventuelt 

etterbruken av eiendommen. 

 

 

Vedlegg 

 

Tilstandsanalyse Heggen Barnehage  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Gunn Edvardsen 
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Tilstandsbeskrivelse TG Årsak/konsekvenser Anbefalte tiltak

UTVENDIG  

Grunn, 

fundamenter og 

bæresystem

Gulv: betonggulv på grunn

Grunnmur: betong

Drenering: X

Gulv: bra

Grunnmur: bra

Drenering: bra

TG 1

TG 1

TG 1

Vinduer

Ytterdører

Solskjerming

Vinduer fra byggår (1977)

Dører fra byggeår (1977)

Solskjerming uvisst når montert

Generelt dårlig! Mus og innsekter 

kommer inn i bygget under ytterdør.

TG 3 vinduer

TG 3 dører

TG 3 markiser

Både dører og vinduer er altfor gamle 

og trekkfulle.

Trekkfulle vinduer/dører bør byttes både 

for energi og innemiljø.

Utvendige vegger 

Utv.trapper

Balkonger.

Loft

Vindskier/isbord

Gesims

Vegger: liggende panel

Vindskier: treverk

Gesims: treverk

Tilleggsdel: bindingsverk m/panel

Vegger: råttent!

Vindskier: råttent!

Gesims: råttent

Tilleggsdel: dårlig

TG 3 panel

TG 3 vindskier

TG 3 gesims

TG 3 tilleggsdel

Nedprioritert vedlikehold!

Utv. kledning og vindskier/isbord MÅ 

byttes. Isbord beslås.

Renner vann inn ved ytterdør 

tilleggsdel.

Yttertak

Takrenner

Nedløp

Beslag

Snøfangere

Tak: shingel

Takrenner: metall

Nedløp: metall

Beslag: metall

Tak: dårlig!

Takrenner: dårlig!

Nedløp: dårlig!

Beslag: dårlig!

TG 3 tak

TG 3 takrenner

TG 3 nedløp

TG 3 beslag

Takrenner, nedløp og beslag MÅ 

byttes!

Bygn.deler Konstruksjon, materiale, overflate Tilstand Vurdering

Bygning: Heggen barnehage

Bygningsnr. i GAB/Matrikkelen: G.nr: B.nr:

Byggeår: 1976

Registreringsdato/revidert: 23.04.2018 Registrert av: Kjetil Tryterud
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Tilstandsbeskrivelse TG Årsak/konsekvenser Anbefalte tiltak

INNVENDIG  

Innvendig 

kledning, 

overflater (gulv og 

himling), 

innvendige 

vinduer og dører, 

innvendige 

trapper 

Gulv: gulvbelegg

Vegger: gips, baderoms panel

Himling: gips og lett himling (T-profil)

Dører: innerdører

Vinduer: 3-veis

Stellerom: bruker ett grupperom

Gulvbelegg: en del sår og skader.

Vegger: grei nok!

Himling: grei nok!

Dører: dårlig! (1977)

Vinduer: dårlig (1977)

Stellerom: ok

TG 3 gulvbelegg

TG 2 vegger

TG 2 himling

TG 3 dører

TG 3 vinduer

TG 2 stellerom

Nedprioritert vedlikehold siste 40 år. Modent for utskiftning!

Fast inventar

Kjøkkeninnredning

Hvitevarer Dårlig! TG 3 Nedprioritert vedlikehold siste 40 år. Modent for utskiftning!

VVS

Sanitær Klosetter,servanter porselen dusj Sanitær utstyr TG 2 Dårlig sanitær utstyr generelt.

Varme

Brannslokking
Brannslange

Håndapparat
Ok! TG 1

Luftbehandling / 

ventilasjon

Ventilasjon: (aggregat er plassert ute 

bak bygg.)
Novema RVT 125 (5000 m3) TG 1 Ventilasjon aggregat fra 2011 

VurderingTilstandBygn.deler Konstruksjon, materiale, overflate
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Tilstandsbeskrivelse TG Årsak/konsekvenser Anbefalte tiltak

ELKRAFT

Generelt
Sikringskap Sikringskap: modent for utskiftning TG 2 sikringskap

 

Lys/ elvarme/ 

driftsteknisk

Lys og ledningsopplegg

Varme: panelovner

Lys og kabler: ok!

Lavtemp panelovner

El.installasjon er bra, og av nyere 

dato.

TG 1 kabler

TG 1 el.utstyr

Generelle anlegg 

og svakstrøms-

anlegg (data, 

telefon, alarm og 

signal, lyd og 

bilde)

Brannalarm

Innbruddsalarm

Datanettverk

Brannalarm: ok!

Datanettverk: ok!

TG 1 brannalarm

TG 1 datanettverk

Heiser

UTENDØRS

Terrengbehand-

ling

Drenasje

Asfalt, grus og lekeplass TG 2

Utendørs VAR- 

og EL-tekniske 

anlegg

Drenering:

Vognskjul: reisverk

Utebod: prefabrikert reisverk

Vognskjul: dårlig

Utebod: dårlig

TG 3 vognskjul

TG 3 utebod

Generelt anbefales riving av gamle 

frittstående "servicebygg"! Bygger nytt 

samtidig med vognskjul. (25 

barnevogner) 

Vaktmester MÅ ha plass til utstyr!

Bygn.deler Konstruksjon, materiale, overflate Tilstand Vurdering

TELE OG AUTOMATISERING

ANDRE INSTALLASJONER
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Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer/ny

Tilstandsgrad 1: Svake symptomer

Tilstandsgrad 2: Middels kraftige 

symptomer

Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer

Konsekvensgrad 0: Ingen 

konsekvenser

Konsekvensgrad 1: Små 

konsekvenser

Konsekvensgrad 2: Middels store 

konsekvenser

Konsekvensgrad 3: Store 

konsekvenser

Sikkerhet (S) Bæreevne, 

brannsikkerhet, etc.

Helse/ miljø (H) Luftkvalitet, støynivå, 

helse/miljøfarlige stoffer

Økonomi (Ø) Vedlikehold, utskiftning, 

følgeskader etc.

Estetikk (E) Overflater, renhold etc

Referansenivå Byggeår
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Råd for funksjonshemmede 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3222-2   Arkiv: M70  

 

 

Orienteringssak - Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende  
 

Forslag til vedtak: 

 

Trygg hjemme avtalen tas til orientering 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har et stort ansvar for å sørge for innbyggernes sikkerhet i forhold til brann. Mange 

enheter og sektorer deler på dette ansvaret med hjemmel i flere lovverk. For å koordinere dette 

arbeidet har Sektorlederene i Helse og omsorg og Samfunn, sammen med en enkelte 

enhetsledere underskrevet en avtale for å forebygge.  

 

Avtalens hovedformål er å øke sikkerheten for hjemmeboende risikogrupper innenfor de 

gjeldende rammer kommunestyret har gitt. 

 

Med risikogrupper menes grupper som er spesielt utsatt for å omkomme- eller forårsake brann. 

Aktuelle grupper kan da være: 

 

 Eldre og pleietrengende  

 Innvandrere og asylsøkere 

 Personer med nedsatt funksjonsevne 

 Personer med rusutfordringer. 

 

 



- 

Praktisk gjennomføring 

Første møte er satt til 31. oktober 2018. Dette er et samarbeidsmøte som partene har forpliktet 

seg til i den vedlagte avtalen. Brannvesenet har tatt på seg en særlig stor rolle for å tilby kurs til 

de som jobber med risikoutsatte grupper. Allerede har brannvesenet bistått helse i samlinger for 

75-åringe, dette samarbeidet skal få frem flere gode brannforebyggende tiltak. I tillegg har det 

kommet bekymringsmeldinger vedrørende brannsikkerheten hos brukere av kommunale 

tjenester som brannvesenet har respondert på. 

 

 

Juriske forhold 

Avtalen har som hensikt å ivareta de juridiske forpliktelsene kommunen har ovenfor 

innbyggere i risikogruppene for brann. Herunder helsepersonells opplysningsplikt til nødetater 

hva angår fare for brann jfr. § 31 helsepersonelloven.  

Kommunens ansvarsområder for å forebygge brann hos risikogrupper jfr. kapittel 4 forskrift 

om brannforebygging vil også bli tatt på alvor med denne avtalen.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Hver enhet er ansvarlig for å dekke lønnsutgifter, avtalen legger heller ikke opp øke utgifter.  

 

 

Organisering av samarbeidet 
 

Kommunens ansvar innebærer:  

 

A. Identifisere om brukere tilhører utsatt gruppe: 

 

B. Informasjon og veiledning:  

 

C. Utleie boliger / kommunale boliger  

 

D. Kunnskap og verktøy:  

 

E. Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt.  

 

Etablering av oversikt / kartlegging:  

Kommunens ansatte skal gjennom etablerte rutiner gjøre en helhetsvurdering av brukerens 

behov/utfordringer i forhold til brannsikkerhet. Kartlegging gjennomføres i tråd med de system 

og rutiner som etableres gjennom Trygg hjemme- prosjektet. 

Nødvendige tiltak behandles fortløpende, aktuelle ledere i kommunene tar ved behov kontakt 

med brannvesenet for å få veiledning og evt. bistand.  

 

Brukere som mottar tjenester fra kommunene i privateid bolig, vil etter de vedtatte rutinene få 

hjelp til en vurdering av om de kan ivareta sine brannforebyggende plikter som huseier eller 

leietager. Det samme vil gjelde brukere som leier bolig av kommunen, i slike tilfeller er det 

kommunen som er «huseier» og derigjennom har et større ansvar for at boligen er sikret best 

mulig mot brann.  

 



- 

Brann og redningstjenesten. 

Ringerike brann og redningstjeneste innehar en koordinerende rolle i arbeids – og 

styringsgruppen i Trygg hjemme samarbeidet. For å sikre tilstrekkelig kompetanse skal også 

brannvesenet være en ressurs som blant annet kan tilby opplæring til kommunenes ansatte som 

er beskrevet i denne avtalen etter bestilling uten å fakturere. Brannvesenet skal bistå / være 

rådgiver ved behov ifm. bekymringsmeldinger /vanskelige tilfeller i kommunen. 

 

Helsesektor 

Ansatte i helsesektor som har sine jobber i hjemmetjenesten skal etterse at brannsikkerheten for 

hjemmeboende er tilstrekkelig. Det skal fokuseres på brannvarsling, rømningssikkerhet og 

generell boevne sett opp mot brannsikkerhet. Ledere i helsesektor er også ansvarlig i samråd 

med Brann og redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring. 

 

Læringssenteret for voksne  

Ansatte i Læringssenteret for voksne skal fremme brannsikkerhet i hjemmet for flyktninger. 

Det skal fokuseres på brannvarsling, rømningssikkerhet og generell boevne sett opp mot 

brannsikkerhet. Ledelsen i Læringssenteret for voksne er ansvarlig i samråd med Brann og 

redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring av ansatte. 

 

Miljø- og arealforvaltningen 

Miljø og arealforvaltning skal sørge for at byggherre utformer byggene etter gjeldene lover og 

forskrifter og i særlig grad påser at tiltaksklasser og kontrollregimer for brannsikringstiltak 

utføres forskriftsmessig. Brann og redningstjenesten kan bistå med veiledning på områder der 

dette er aktuelt. 

 

Teknisk forvaltning: 

Teknisk forvaltning har som bygningseier i kommunen ansvar for å sørge for at 

brannsikkerheten er ivaretatt på alle kommunale bygg. Teknisk forvaltning plikter å følge opp 

bygg bosatt av risikogrupper men som ikke har daglig oppfølging av byggeier eller andre 

kommunale tjenester. I de tilfeller der det er utfordringer knyttet til boevne eller gjentatt 

hærverk på brannsikkerhetsanlegg plikter Teknisk forvaltning og Brann og redningstjenesten å 

følge opp disse objektene etter bekymringsmelding.  

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Formålet med avtalen er en bedre samordning tverrsektorielt i kommunen som igjen vil kunne 

bære frukter også på andre områder enn brannforebygging. Avtalen er en organisering 

administrativt, men den bør også være kjent av politikerne. 

 

 

 

Vedlegg 

 

Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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1 . Bakgrunn for avtalen

Brannstatistikken viser at tre av fire som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe, og at ni
av ti omkom i egen bolig. Ca. 50% av de som omkommer i brann mottar helse- og omsorgstjenester
fra kommunen.

Kjente risikoutsatte grupper er blant annet:
o Eldre og pleietrengende

¡ lnnvandrere, arbeidsinnvandrere ogasylsøkere

o Personer med nedsatt funksjonsevne

r Rusmisbrukere

¡ Personer med psykiske utfordringer

Det har over lengre tid også vært en trend i samfunnet som viser at de fleste som har behov for
helse- og omsorgstjenesterfra sin kommune, ønsker å bo iegen bolig så lenge som mulig. Med
bakgrunn i dette har derfor de fleste kommuner lagt opp til at kommunens innbyggere får sine
hjelpebehov dekket ieget hjem så lenge det er mulig.
I N OU 2012:4 Trygg hjemme - brannsikkerhet for utsotte grupper, foreslås en forsterkning av dagens
virkemidler og iverksetting av nye virkemidler, for å styrke brannsikkerheten til grupper som har en
høyere risiko for å omkomme i brann. Forskningsrapporter er tydelige på at nØkkelen til god
brannforebygging blant risikoutsatte grupper er samarbeid mellom brannvesenet og øvrige aktører i

kommunen.
Denne avtalen er ett tiltak for å bidra til økt brannsikkerhet for risikoutsatte grupper i Ringerike og
Hole kommuner.

2. Avtalens formål og gyld¡ghet

Avtalen bygger på et systematisk arbeid og beskriver oppgaver og ansvar for gjennomfpring av
oppgaver knyttet til brannverntiltak for hjemmeboende risikoutsatte grupper.

Målet med avtalen er at ingen personer i kommunens risikoutsatte grupper skal omkomme som
Íølge av brann.

Målet skal nås gjennom et brannforebyggende samarbeid mellom kommunens enheter. For å sikre

god brannsikkerhet for våre innbyggere med et hjelpebehov, kreves det et godt samarbeid mellom

kommunale tjenesteytere som pleie - og omsorg, flyktningetjenesten, hjelpemiddellagret,

helsetjenesten (rus og psykiatri), Miljø og arealforvaltning og ansatte i brannvesenet.

Avtalen er gjeldende fra 01.09.2018. Avtalen kan sies opp med ett års oppsigelsestid. Avtalen
revideres når en av partene krever dette.
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3. Juridiske forhold
Etter ny forskrift om brannforebygging skal kommunen motivere og samarbeide med aktuelle aktører

for å redusere sannsynligheten for konsekvensene av brann. Videre skal kommunen fremme

brannsikkerhet gjennom kommunale planleggings - og beslutningsprosesser. Kommunen skal også

kartlegge risiko, herunder risikoutsatte grupper, fastsette satsningsområder og planlegge samarbeid

og tiltak for ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. Tiltakene skal evalueres.

Det refereres til Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende Forskrift om brannforebygging

av 17. desember 201"5.

Forebvssende plikter til kommune:

Forskrift om brannforebygging av LT.desember 201-5

Kapittel 4. Kommunens forebyggende plikter.

I L4 karflegg¡ng av nsrKoen ïor þrann

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse,

miljø og materielle verdier i kommunen.
Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å

4



Forebyggende plikter for eier av byggverk

Bra nn- og eksplosjonsvernloven.

Kapittel 2. Alminnelige plikter.

I 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold - første ledd.
Eier av byggverket plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann,
eksplosjon eller annen ulykke.

Forskrift om brannforebygging av lT.desember 201 5

Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk

Eier av en bygning har altså ihht. Brann- og eksplosjonsvernloven ansvaret for at bygningen har

tilfredsstillende brannsikkerhet. Dette innebærer at kommunen har ansvaret for
brannsikkerheten i sine bygninger, og at brannsikkerheten i private bygninger/boliger er tillagt
eier av boligen.

Forebvggende plikter for brukeren av bvggverk

Brann- og eksplosjonsvernloven
Kapittel 2. Alminnelige plikter.

$ 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold - andre ledd, Eier og bruker av byggverk plikter å

holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger, og 4vrige sikringstiltak til vern mot
brann i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt.

5 8. systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
Virksomheter plikter å gjennomføre et systematisk helse-, miljø - og sikkerhetsarbeid (internkontroll)
for å sikre at krav fastsatt i- eller i medhold av denne lov overholdes. Tilsynsmyndigheten kan også
bestemme at andre også skal gjennomføre systematisk helse-, miljø - og sikkerhetsarbeid. Det skal
kunne dokumenteres ovenfor tilsynsmyndigheten at loven, forskrifter og enkeltvedtak blir etterlevet.

5

S 4. Kunnskap og informasjon om brannsikkerheten i byggverk

Første og andre ledd: Eieren av byggverket skal kjenne til kravene til brannsikkerhet for
byggverket og skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage

brann eller begrense konsekvensene av brann.

5 7: Eier må dokumentere at hver enkelt bygning er tilfredsstillende utstyrt med

brannvarsling og manuelt slukkeutstyr jmfr. Forskrift om brannforebygging.

5 1 0: Eier av bygget må dokumentere at bygget er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til
brannsikkerhetskravene som gjelder for bygget jmfr. Forskrift om brannforebygging.

Forskrift om brannforebygging av LT.desember 20L5



5 LL Brannsikker bruk av byggverket

Den som har rett til å bruke byggverket skal:

a) Sørge for at byggverket brukes i samsvar med de kravene til brannsikkerhet som gjelder for

byggverket
b) Unngå unødig stor risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin

funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres.

c) lnformere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretninger

som kan påvirke sikkerheten av brann

d) Ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomføre ekstraordinære

tiltak inntil risikoen er normalisert.

Kapittel 3. Forebyggende plikter for brukeren av byggverket

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloverr)

Kapittel 6. Opplysningsplikt m. v.

5 3L. Opplysnìnger til nØdetater

Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nØdvendig for iå avverge alvorlig

skade pa person eller eiendom.

En ansatt i kommunen som i kraft av sin yrkesutctvelse oppdager eller blir kjent med forhold

som kan representere en brannfare hos en person som mottar kommunale tjenester, har

plikt til å medvirke til at risiko blir redusert.

En ansatt i kommunen som yter tjenester kan imidlertid ikke stilles til ansvar dersom det

overses en risiko og det oppstår brann hos en beboer.

4. Organiser¡ngen av samarbeldet

Kommunens ansvar innebærer:
A. ldentifisere om brukere tilhører utsatt gruppe

Er bruker i stand til å ivareta egen brannsikkerhet, eller har vedkommende en atferd som medfører

risiko for brann?

B. !nformasjon og veiledning

Gi veiledning ovenfor sine risikoutsatte grupper og deres pårørende, slik at hjemmene skal være

tryggest mulig.

C. Utleie boliger/ kommunale boliger
Bidra til at brukere som leier kommunale boliger har en bolig som er tilpasset brukers funksjonsnivå

med hensyn til brannsikkerhet.

Tildeling av kommunal bolig
- Rømningssikkerhet

Vurder om beboer har evne til å redde seg selv i sikkerhet, og om eventuelle brannforebyggende

tiltak bØr iverksettes før innflytting. Vurderingen baseres på den kjennskap tjenestene i kommunen

har om beboer på tildelingstidspunktet og om den konkrete boligen. Dersom bruker har særlige

behov, som nedsatt hørsel eller nedsatt kognitiv funksjon, skal det gjØres en vurdering om det må
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iverksettes tiltak for Økt brannsikkerhet før beboer flytter inn. Dette vurderes i samarbeid med
involverte tjenester.

Her nevnes noen eksempler på tiltak:
Mobile eller automatiske slokkeanlegg, komfyrvakt, brannhemmende tekstiler, rpykeforkle,
tidsbryter på elektriske apparater, alternative hjelpemidler for å sikre at beboer med nedsatt hørsel
får varsel så tidl¡g som mulig m.m.
Er beboer avhengig av rullestol, rullator e.l, må det vurderes om beboer skal tildeles bolig hvor det er
lagt til rette for at beboer kan bringe seg selv ut i sikkerhet. Dersom det ikke er mulig, må det

vurderes om bruker skal tildeles en bolig med automatisk slokkeanlegg eller om det i samarbeld med

involverte tjenester skal installeres et mobilt slokkeanlegg.

D. Kunnskap og verktøy:
SØrge for at ansatte som yter tjenester til brukere i utsatte grupper har nødvendig kunnskap og
verktØy.

E. Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt.

- Etablering av oversikt / kartlegging:
Kommunens ansatte skal gjennom etablerte rutiner gjøre en helhetsvurdering av brukerens
behov/utfordringer i forhold til brannsikkerhet. Kartlegging gjennomføres i tråd med de system og
rutiner som etableres gjennom Trygg hjemme- prosjektet .

NØdvendige tiltak behandles fortløpende, aktuelle ledere i kommunene tar ved behov kontakt med
brannvesenet for å få veiledning og evt. bistand.

- Brukere som mottar tjenester fra kommunene i privateid bolig, vil etter de vedtatte rutinene få
hjelp til en vurdering av om de kan ivareta sine brannforebyggende plikter som huseier eller
leietager. Det samme vil gjelde brukere som leier bolig av kommunen, i slike tilfeller er det
kommunen som er <<huseier> og derigjennom har et større ansvar for at boligen er sikret best mulig
mot brann.

Brann oR redningstienesten.

Ringerike brann og redningstjeneste innehar en koordinerende rolle i arbeids - og styringsgruppen i

Trygg hjemme samarbeidet. For å sikre tilstrekkelig kompetanse skal også brannvesenet være en

ressurs som blant annet kan tilby opplæring til kommunenes ansatte som er beskrevet i denne

avtalen etter bestilling uten å fakturere. Brannvesenet skal bistå / være rådgiver ved behov ifm.

bekym ringsmeld inger /vanskelige tilfeller i kom m unen.

Helsesektor

Ansatte i helsesektor som har sitt jobber i hjemmetjenesten skal etterse at brannsikkerheten for
hjemmeboende er tilstrekkelig. Det skal fokuseres å brannvarsling, rømningssikkerhet og generell

boevne sett opp mot brannsikkerhet. Ledere i helsesektor er også ansvarlig i samråd med Brann og

redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring.
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Læringssenteret for voksne

Ansatte i Læringssenteret for voksne skal fremme brannsikkerhet i hjemmet for flyktninger. Det skal

fokuseres på brannvarsling, r6mningssikkerhet og generell boevne sett opp mot brannsikkerhet.

Ledelsen i Læringssenteret for voksne er ansvarlig i samråd med Brann og redningstjenesten å avtale

tidspunkt for opplæring av ansatte.

Miliø- og arealforvaltningen

Miljø og arcalforvaltning skal sørge tor at byggherre utformer byggene etter gjeldene lover og

forskrifter og i særlig grad påser at tiltaksklasser og kontrollregimer for brannsikringstiltak utføres

forskriftsmesslg. Brann og rednlngstjenesten kan bistå rned veiledrrirrg på urrrlåder der deLLe et'

aktuelt.

Teknisk forvaltning:

Teknisk forvaltning har som bygningseier i kommunen ansvar for å sørge for at brannsikkerheten er

ivaretatt på alle bygg. Teknisk forvaltning plikter äfølge opp bygg bosatt av risikogrupper men som

ikke har daglig oppfølging av byggeier eller andre kommunale tjenester. I de tilfeller der det er

utfordringer knyttet til boevne eller gjentatt hærverk på brannsikkerhetsanlegg plikter Teknisk

forvaltning og brann og redningstjenesten å følge opp disse objektene etter bekymringsmelding

5. Arbeidsgruppe
Kommunens enheter forplikter seg gjennom avtalen til å bidra til å starte opp/forsterke samarbeidet

for å ivareta brannsikkerheten for risikoutsatte grupper. Denne prosessen omfatter i første omgang

kartleggingen skal det iverksettes system og rutiner for et godt samarbeid for å ivareta de

risikoutsatte gruppene.

Det opprettes en arbeidsgruppe med repiesèntanterfra alle aktuelle kommunale tjenesteytere som

møtes minimum 2 ganger i året. Representantene får i kraft av de.nne avtalen mandat til å planlegge

samarbeidstiltak med andre representanter i denne avtalen. Sektor-/enhetsledere velger sine egne

representanter og antall etter hva som er hensiktsmessig. Brann og redningstjenesten kaller inn til

møte med innkalling minimum 2 måneder i forkant av møte. Utgifter dekkes som et utgangspunkt av

eget budsjett. Arbeidsgruppen har som mandat å utforme forslag til rådmannsgruppen via brannsjef

Leder for de forskjellige enhetene har ansvaret for at (Trygg hjemme> - avtalen følges opp, og at

tiltak dokumenteres.

Ringerike 06.06.2018
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Avtaleparter:

Rådmann

Kommunalsjef samfunn

Kommunalsjef Helse- og omsorgstjenesten

Enhetsleder Læringssenteret for voksne

Enhetsleder Miljø og arealforva ltning

Enhetsleder Teknisk forva ltning.

Enhetsleder Hjelpemiddelkontoret

Brannsjef
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RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2621-6   Arkiv: GNR 87/7  

 

 

Dispensasjon - datasenter ved Follumveien Gnr/bnr 87/7 - Follumveien 
 

Forslag til vedtak: 

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

reguleringsplan nr. 343 "Follum" for krav om detaljregulering for N1 i 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.6, første ledd, krav om detaljregulering for N3 i 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.8, første ledd og fra rekkefølgebestemmelser i 

reguleringsplanbestemmelsene § 8.1, dispensasjon fra krav om støyvoll i 

rekkefølgebestemmelsene § 8.3, mottatt 15.08.2018, til mottatte nabomerknader, samt 

kommentarer til disse og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at formålet bak 

reguleringsplanbestemelsene § 2.6 første ledd eller formålsbestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 1-1, krav om detaljregulering for N1, ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at formålet bak 

reguleringsplanbestemelsene § 2.8 første ledd eller formålsbestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 1-1, krav om detaljregulering for N3, ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at formålet bak 

reguleringsplanbestemelsene § 8.1, krav om støyvoll, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at 

fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

4. Omsøkte dispensasjoner godkjennes i prinsippet med hjemmel i plan- og bygningsloven 

§ 19-2. 

 

5. Myndighet til å viderebehandle saken, herunder blant annet å fastsette bindende 

støykrav ved dispensasjon, delegeres til rådmannen. 

 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Follum Eiendom AS, Postboks 500 Sentrum, 3504 HØNEFOSS 



- 

Cowi AS, Postboks 6412 Etterstad, 0605 OSLO 

Hans Erik Gamkinn, Hvalsmoveien 93, 3514 HØNEFOSS 

Ragnhild Borlaug Alme, Nordre Alme Gård, Hvalsmoveien 110, 3514 HØNEFOSS 

 

 

  

 

Sammendrag 

Follum Eiendom AS, ved Cowi AS, har søkt dispensasjon fra flere bestemmelser i 

reguleringsplan 343 "Follum" for etablering av datasenter. Rådmannen anbefaler at det gis 

dispensasjon fra reguleringsplan for etableringen. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok i månedsskifte april/mai henvendelse om etablering av 

datalagringssenter i område N1. 16.05.2018 ble det avholdt møte hvor representanter fra 

byggesaksavdelingen og planavdelingen møtte Follum Eiendom og konsulent fra Cowi hvor 

blant annet reguleringsmessige forhold, krav til dokumentasjon ved søknad om dispensasjon fra 

plankrav med videre ble diskutert. 

 

15.08.2018, mottok byggesaksavdelingen søknad om dispensasjon fra krav om detaljregulering 

for område N1 i reguleringsplanbestemmelsene § 2.6, første ledd, krav om detaljregulering for 

område N3 i reguleringsplanbestemmelsene § 2.8, første ledd og fra rekkefølgebestemmelser i 

reguleringsplanbestemmelsene § 8.1, samt dispensasjon fra krav om støyvoll i 

rekkefølgebestemmelsene § 8.3. Dispensasjonssøknaden gjelder område N3 og nordre del av 

området som i reguleringsplankart er vist som område N1. I dispensasjonssøknaden er det på 

side 9 redegjort for at utforming av fremtidig bebyggelse vil være avhengig av hvem som vil 

etablere seg her. Kommunen har derfor i søknad om dispensasjon ikke mottatt tegninger.  

 

Tiltakshaver har gjort nærmere rede for dispensasjonssøknaden i brev 18.09.2018 hvor det 

presiseres at det ikke søkes dispensasjon fra områdeplanens formål eller bestemmelser om 

byggehøyde, utnyttinggrad og andre tekniske forhold. Tiltakshaver har videre gjort rede for at 

detaljreguleringsplan er lite hensiktsmessig for interessenter og tiltakshavere og at 

detaljregulering ikke vil bringe vesentlig avklaring ut over det som er avklart i 

områderegulering. Det er videre gjort nærmere rede for grunnlag for dispensasjon fra krav om 

støyvoll, hvor det redegjøres for at støyvoll 600 m unna aktuelle tiltak vil ha liten effekt for 

støyskjerming. Videre vises det til at høyspentledninger som går over område for støyvoll 

hindrer utbygging av støyvoll slik at støyvoll ikke vil få tilstrekkelig høyde til å fange opp støy 

fra avstanden til aktuelt område. Det redegjøres videre for at det er hensiktsmessig å følge 

støykrav i retningslinje T-1442 og at beskrivelse av støykilder, støyspredning og tiltak mot 

sårbare funksjoner og boliger bedre kan beskrives og utredes i rammesøknad eller 

byggesøknad. 

 

Det fremgår at dispensasjonssøknad er sendt berørte naboer. Statens vegvesen og Buskerud 

Fylkeskommune har mottatt dispensasjonsøknad som naboer og berørte myndigheter og 

Fylkesmannen i Buskerud er varslet som berørt myndighet. Statens vegvesen og Fylkesmannen 

i Buskerud har gitt uttalelse om at kommunen må vurdere saken og eventuelt oversende saken 

til uttalelse. Det er videre innkommet to nabomerknader i saken fra eier av gnr/bnr 89/1, Hans 

Erik Gamkinn og fra eier av naboeiendom gnr/bnr 89/3 Ragnhild Borlaug Alme. 

 



- 

Nabomerknader: 

Alme og Gamkinn eier eiendommer som ligger innenfor områdereguleringen i reguleringsplan 

381 "Treklyngen", vedtatt 28.08.2014. Felles for merknadene er at de peker på at 

reguleringsplan 381 må gjennomgås på nytt ettersom området ikke har blitt utviklet til 

treforedlingsindustri. Naboene ønsker videre å utvikle sine eiendommer til boligformål og 

frykter at etablering av datasenter vil redusere verdien av eiendommene. 

 

Nabo Ragnhild Borlaug Alme har i merknad også beskrevet at hun er positiv til utvikling av 

industri/datasenter hos Follum Eiendom under forutsetning av at det utarbeides felles plan som 

inkluderer boliger på Børdalsmoen. Det pekes på at det da kan etableres god og sikker 

infrastruktur for hele området med gang- og sykkelvei, samt at kjøleanlegg for datasenter 

gjennom spillvarme kan gi oppvarming til boliger og industri.  

 

Nabo Hans Erik Gamkinn har i sin merknad tatt opp støyforhold fra datasenter og ønsker at 

virksomhet som etableres vurderes i forbindelse med boliger og arbeidsplasser når det gjelder 

støy. 

 

Ansvarlig søker har i kommentar til merknader vist til at etablering av boliger på Børdalsmoen 

er i strid med gjeldende reguleringsplan og kommuneplan. Det er videre vist til at 

dispensasjonen ikke gjelder reduleringsplanens formål, men krav om detaljregulering. Ansvarlig 

søker peker videre på at bakgrunnen for merknadene er ønske om utvikling av egen eiendom, 

og har grunnlag i forhold som ikke vedkommer etablering av datasenter. Ansvarlig søker viser 

videre til at det er redegjort for støy i dispensasjonssøknaden og at all vanlig aktivitet på 

området må oppfylle gjeldende støykrav. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Aktuelle områder er beliggende på eiendommen gnr/bnr 87/7 som inngår i reguleringsplan 

nr.343 "Follum" som er områderegulering av industriområdet Follum. Reguleringsplanen ble 

vedtatt av kommunestyet 31.03.2011.  

 

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til industri. Området grenser også til tilstøtende 

reguleringsplan nr. 381 "Treklyngen", vedtatt av kommunestyret 28.08.2014. Nærliggende 

områder er i reguleringsplan 381 avsatt til industriformål. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt totalt fire dispensasjoner fra reguleringsplan nr. 343 "Follum". Dispensasjonene 

gjelder krav om detaljregulering for en del av område N1, krav om detaljregulering av område 

N3 og rekkefølgebestemmelser, samt dispensasjon fra krav om støyvoll jf 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.6, første ledd, § 2.8, første ledd, § 8.1 og § 8.3.  

 

Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for å gi dispensasjon.Vurderingskriteriene for å gi 

dispensasjon fremgår av andre ledd hvor det kreves at "hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt" og at "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. Tredje ledd angir videre at det ved 

dispensasjon skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 

tilgjengelighet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



- 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. Av tilsvarende saker er det på 

eiendommen i senere tid blant annet gitt tillatelse i sak 18/10, delegasjonsvedtak nr. 17/18 til 

bruksendring av eksisterende lagerbygg til generelle lagerformål og til produksjonsutstyr for 

midlertidige, ikke fastmonterte anlegg. Tillatelsen gjelder eksisterende lagerbygg i område I2 

der Kryptovault Hønefoss har etablert seg. Vedtak i delegasjonssak nr. 17/18 er påklaget og vil 

bli behandlet.  

 

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 

vedtaket påklages og endres til gunst for parten.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan er forelagt kommuneoverlegen som ga 

tilbakemelding i uttalelse, sendt 14.09.2018. Kommuneoverlegen anbefaler at det ikke gis 

tillatelse til oppstart av nytt datasenter før støy er tilstrekkelig utredet, synliggjort og det er 

fastsatt juridisk bindende støygrenser for området. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra plankrav og det vurderes som nødvendig å innhente uttalelse 

fra Statens Vegvesen. Ansvarlig søker har oversendt saken til uttalelse fra Statens Vegvesen i 

forbindelse med nabovarsling. Statens Vegvesen har i svar 03.07.2018 gitt tilbakemelding om 

at dispensasjonssøknad ikke inneholder tiltak for gang/sykkeltrafikk og kollektiv og at planen 

må inneholde tiltak for nevnte trafikkgrupper. Vegvesenet avventer kommunens behandling. 

 

Dispensasjon vurderes ellers å være av lokal karakter og det vurderes ikke å være behov 

innhenting av ytterligere informasjon eller høringer. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning ved at saken vil danne 

grunnlag for ny praksis når det gjelder krav om detaljregulering innenfor regulert område. 

Saken vil skape presedens ved at det vil kunne vises til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til søknad om dispensasjon med vedlegg. Rådmannen presiserer at saken 

omhandler dispensasjon fra krav om detaljregulering og krav om støyvoll. Gjeldende 

reguleringsplan er gjennomført som områderegulering, formålet med områdeplan er å å ivareta 

vernehensyn og legge rammer for den videre planleggingen, utvikling og bygging.  

 

Adgangen til å gi dispensasjon fra reguleringsplan er blitt snevrere med dagens plan- og 

bygningslov. I forarbeidene, Ot. prp. nr. 32 (2007-2008), merknader til § 19-2, er det nevnt at 

innstrammingen ikke er til hinder for å gi dispensasjon fra eldre reguleringsplaner som ikke er 

fullt utbygget og hvor reguleringsbestemmelsene er til hinder eller motvirker hensiktsmessig 

utvikling av gjenstående eiendommer. Rådmannen ved planavdelingen har vært involvert i 

spørsmålet om dispensasjon fra reguleringsplan og har ikke motsatt seg at det gis dispensasjon 



- 

fra reguleringsplanbestemmelsene om krav til detaljregulering så fremt 

rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanbestemmelsene § 8.2 om ROS-analyse gjennomføres 

og det gjennomføres trafikkanalyse.  

 

Reguleringsplan 343 "Follum" ble vedtatt 31.03.2011 og formålet med planen var å legge til 

rette for industri på området som i den tiden var knyttet til treforedling. Hovedvirksomheten 

innenfor reguleringsområdet ble lagt ned i 2012 og reguleringsplanen vil av denne grunnen 

kunne betraktes som en utdatert reguleringsplan. Aktuelle områder er ikke utbygget og det er 

ikke vurdert som nødvendig å søke dispensasjon fra formålet bak reguleringsplanen. 

Rådmannen vurderer tiltakets formål å være i tråd med næringsformålet. 

 

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

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesat og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Krav om detaljregulering område N1 og N3: 

Hensynet bak kravet om detaljregulering er å følge opp og konkretisere overordnet 

arealdisponering etter områderegulering og legger i hovedsak klarere føringer for 

utbyggingsprosjekter, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Gjeldende områderegulering 

tar stilling til flere av de forholdene en detaljreguleringsplan ville behandle, herunder utnyttelse 

og byggehøyder. Rådmannen vurderer etter dette at dispensasjon fra krav om detaljregulering 

ikke fører til en vesentlig tilsidesetting av hensynene bak krav om detaljregulering.  

 

Fordelene med å gi dispensasjon må videre være klart større enn ulempene. Rådmannen 

presiserer at dispensasjonssøknaden gjelder for område N3 og deler av område N1 som vist i 

søknaden. Ulempen ved å fravike krav om detaljregulering generelt er at området ikke blir sett 

under ett og at tiltak kan gi kortsiktige eller lite gjennomtenkte løsninger for området som 

helhet, samt eventuell presendensvirkningen av å gi dispensasjon fra krav om detaljregulering.  

I denne saken er områdene det søkes om dispensasjon fra krav om detaljreguleringsplan avsatt 

til næringsformål i gjeldende reguleringsplan. Områdene er videre i god avstand, ca. 200 m fra 

nærmeste boligbebyggelse og det fremgår i søknaden at det foreligger nødvendig etablert 

teknisk infrastruktur for planlagte tiltak. Aktuell søknad om dispensasjon gjelder en mindre del 

av område N1, i det smaleste området. Det vurderes dermed ikke å være fare for at det bygges 

på en måte som vanskeliggjør senere bygging i resterende område av N1, eller i 

reguleringsplanen for øvrig. Trafikkanalyse angir videre nedgang i trafikkmengde for 

datasenteretablering sammenlignet med annen type virksomhet. Kapasitet i kryss 

Follumveien/E16 er vurdert som tilstrekkelig. Detaljregulering av området vil trolig gi snevre 

rammer for den typen virksomhet som ønskes etablert på området og vil ikke gi nødvendig 

fleksibilitet for videre utvikling av området.  

 

Rådmannens samlede vurdering av å gi dispensasjon fra krav om detaljregulering for område 

N3 og deler av område N1, er at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Krav om støyvoll: 

Hensynet bak kravet om støyvoll er i hovedsak å gi støyskjerming fra støyende virksomhet til 

bebyggelse på motsatt side av Begna.  

 



- 

Områdene det nå er aktuelt å utvikle ligger i nordre del av områdeplan, ca. 600 m fra regulert 

støyvoll, som i reguleringsplankart er vist som vegetasjonsskjerm Ve. Krav om støyvoll vil 

fortsatt gjelde ved øvrig utbygging av område N1 som ligger nærmere bebyggelsen som søkes 

skjermet. På grunn av avstand fra planlagte tiltak til støyvoll ser rådmannen ingen direkte 

ulemper med å gi dispensasjon fra kravet om støyvoll i denne konkrete saken.  

 

Rådmannen vurderer derfor samlet sett at fordelene ved å gi dispensasjon fra krav om støyvoll 

er større enn ulempene. 

 

Støy generelt: 

Det er ikke fastsatt støykrav i reguleringsplan 343 "Follum". Kommuneplanen fastsetter i 

fellesbestemmelser for alle byggeområder i § 1.0.4 at anbefalte støygrenser i tabell 2 i 

"Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442" skal følges ved planlegging 

av ny virksomhet eller bebyggelse.  

 

Når det gjelder støy generelt er det redegjort for dette i søknaden hvor Klima- og 

miljødepartementets veileder T-1442 vil legges til grunn i byggeprosjektet. Kommunens 

helseenhet har anbefalt at det ikke gis oppstart til nytt datasenter før støyen er videre utredet, 

synliggjort og det er fastsatt juridisk bindende støygrenser for området.  

 

Støy vurderes ellers å være være forhold det er naturlig å ta stilling til i en eventuell søknad om 

rammetillatelse eller ettrinnssøknad for planlagte tiltak. I og med at det er tale om nyetablering 

av bygninger er det også større muligheter for å ivareta støykrav ved blant annet tilpasninger i 

bygningskroppen. 

 

Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2, første ledd, annet punktum at det kan settes 

vilkår for dispensasjonen. Forutsetningen for å stille vilkår er at alminnelige vilkår for å gi 

dispensasjon er oppfylt. Vilkårene må videre ligge innenfor rammene av lovens formål og 

innenfor bestemmelsen det gis dispensasjon fra, samt stå i saklig sammenheng med tillatelsen 

og må ikke være urimelig tyngende.  

 

I denne saken vurderes det å være grunnlag for å stille vilkår om støygrenser og det anbefales 

at myndighet til dette delegeres til rådmannen i forbindelse med viderebehandling av saken. 

 

Nabomerknader:  

Det er gjort rede for at nabomerknader i hovedsak er knyttet til utvikling av områder innenfor 

områderegulering i reguleringsplan 381 "Treklyngen", vedtatt 28.08.2014. Merknadene 

vurderes på dette punktet å være uten relevans for aktuell sak som gjelder reguleringsplan 343 

"Follum". Når det gjelder merknad om støy vurderes dette å bli ivaretatt gjennom eventuelle 

vilkår om støygrenser. 

 

Felles for merknadene er at de peker på at reguleringsplan 381 må gjennomgås på nytt 

ettersom området ikke har blitt utviklet til treforedlingsindustri. Naboene ønsker videre å 

utvikle sine eiendommer til boligformål og frykter at etablering av datasenter vil redusere 

verdien av eiendommene. 

 

Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at det ikke tas hensyn til nabomerknadene og 

søknad om dispensasjon fra krav om detaljregulering og støyskjerm godkjennes i prinsippet. 

 



- 

Vedlegg 

18/2621-9 Supplerende informasjon til dispsøknad områdeplan 343 Follum 

                  Meldingstekst 

18/2621-8 Uttalelse til søknad om dispensasjon - Støy 

                  Meldingstekst 

18/2621-5 Søknad om dispensasjon - reguleringsplan 343 

                  E-post 

                  Merknader til dispensasjonssøknad 

                  20180619 ROS-analyse datasenter 

                  Trafikkanalyse datasenter 

                  Varsel om dispernsasjonssøknad 

18/2621-4 Motsetting av dispensasjon fra detaljregulering i reguleringsplan 343 Follum 

18/2621-3 Innsigelse på søknad om dispensasjonssøknad - datasenter ved Follumveien 

18/2621-2 Kopi av e-post dialog                 

Kartgrunnlag - situasjonsplankart 1:10 000 og oversiktskart 

 

 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Follum Eiendom AS
Follumveien 100
3515 Hønefoss

Ringerike kommune
Byggesaksavdelingen
Fossveien 5
3515 Hønefoss Hønefoss 18. september 2018

Vedr. Dispensasjonssøknad fra reguleringskrav i områdeplan 343 Follum

Vi viser til møtet i går og gjennomgang en av vår dispensasjons søknad innsendt 15. august. 2018.

Som det framgår av søknadsdokumenta søkes det ikke dispens asjon fra områdeplanens formål. Det
søkes heller ikke dispensasjon fra områdeplanens begrensninger i byggehøyde, utnyttelsesgrad eller
andre te kniske forhold. T rafikkanalyser og ROS - analyser er vedlagt dispensasjonssøkn aden slik at
planens bestemmelser også oppfylles på disse punktene.

Det søkes kun dispensasjon fra to formalkrav i områdeplanen, henholdsvis kravet om
detaljregulering/detaljplan og kravet om støyvoll langs Begna. Dette begrunnes som følger:

Grunnlag f or dispensasjon fra krav om det a l jregulering

De fleste datasenter operatører har egne løsninger for bygninger, infrastruktur og teknologivalg, men
disse kan endr e seg over tid på grunn av rask teknologiut vikling . En generell detaljreguleringsplan vil
sannsynligvis være uhensiktsmessig for aktuelle interessenter og mulige tiltakshavere på dette
arealet , både med hensyn på tidsforbruk og risiko for endringer undervegs . I praksis ville en
detaljregulering ikke bringe vesentlig avklaring hverken for kommunen, tiltakshaver eller grunneier
utover det som allerede er avklart i gjeldende områderegulering og ve dlagte t rafikk - og ROS - analyser.

Fullstendig a realmessige o g tekniske løsninger m.v. kan best gis i en rammesøknad eller
byggesakssøknad.

Grunnlag f or dispensasjon fra krav om støyvoll

Som det framgår at dispensasjonssøknaden vil et datasenter inneholde støykilde r i form a v
kjøleanlegg og nødstrømsaggregat som kan avgi opp mot 85 – 90 dB. Det er viktig å bemerke at d ette
er støynivået gjelder i umiddelbar nærhet til maskinene og uten no e form for støydempende tiltak.

Utenfor bygningene vil støynivået væ re langt lavere enn angitt for selve kildestøyen. Normalt god
kvalitet på bygginger som er tilpasset formålet, sammen med tiltak på teknisk utstyr vil bringe
støynivået godt innenfor kravene i T - 1442/2016. Maskinene på Follum /Hofsfossveien har til
sammenligning om lag samme støyintensitet som vår dispensasjonssøknad angir . Erfaring fra den
pågående utbyggingen på Follum viser at kravene i T - 1442/2016 er mulig å oppnå på svært korte
avstander , selv med utgangspunkt i en eldre bygningsmasse .



Andre eksempel på at støyproblematikk kan håndteres effektivt kan være Kartverkets datasenter på
Hvervenmoen, og flere store datasenter i Oslo sentrum som ligger i kombinerte nærings - og
industri felt med boliger og næringsvirksomhet tett på ( < 100 m for noen anlegg ) .

En utbygging på dispensasjonssøknadens areal vil være minst 200 m fra ek sisterende bolig er , samt at
terrenget effektivt vil fange opp mer støy enn ved Hofsfossveien . Det er likevel viktig at nødvendig e
støyt ilta k blir gjort på anlegget slik at støyspredningen i utgangspunktet blir minst mulig.

Vår vurdering er at en støyvoll l angs Begna, på ca 600 meters avstand , ikke vil ha noen relevant effekt
for støyskjerming. Pga . Statnett og Glitre Energi sine høyspent ledninger vil en støyvoll heller ikke
kunne få tilstrekkelig høyde til å fange opp støy fra stor avstand .

Det er derfor hensi ktsmessig at støytiltak følger de generelle kravene for helkontinuerlig indu stri som
framgår av T - 1442/2016 og ikke blir underlagt krav om stø y voll med liten forventet virkning.

Beskrivelse av støykilder, støyspredning og tiltak mot støy eks po nering for sårbare institusjoner elle r
boliger vil kunne beskrives og utredes i en rammesøknad eller byggesakssøknad.

Andre forhold

Trafikkanalysen som er vedlagt søknaden viser at trafikkmengden går vesentlig ned i forhold til andre
tiltak som tillates innenfor områdeplanens formål fordi vare - og persontrafik k er lavere per
arbeidsplass og per utbygd areal enn for annen kontor - , lager - eller industrivirksomhet. Kapasiteten i
krysset Follumveien x E16 er god og tilstrekkelig. Det kan likevel vurderes om en gangforbindelse kan
være hensiktsmessig mellom busstopp og datasenteret.

Det framgå r av dispensasjonssøknaden at ma n primært ser for seg at arealet kan benyttes av
datasenter som prosesserer og lagrer sensitive data for næringsliv, offentlig forvaltning og
personmarkedet. Dette er et segment som vanligvis har lavere kraftforbruk enn «high performasnce
computing» - anlegg , og mindre arealbehov enn «hyper scale» - anlegg. Slike mellomstore anlegg
passer derfor godt inn både i reguleringsplanens formål og Treklyngens planer om skogindustri.

Med vennlig hilsen

Rolf Jarle Aaberg

Follum Eiendom AS



Fra: Aaberg, Rolf Jarle [rja@viken.skog.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; Mørtvedt, Steffen [smo@viken.skog.no]; Løbben, Ole Petter 

[opl@viken.skog.no] 

Sendt: 18.09.2018 16:16:25 

Emne: SV: Uttalelse helsemyndigheter til dispensasjonssøknad område N1 og N3, reguleringsplan 343 

Vedlegg: image001.jpg; image003.jpg; Supplerende informasjon til dispsøknad områdeplan 343 Follum 20180918.pdf 

Hei, 
 
Takk for møtet i går. Vedlagt notat med supplerande informasjon til vår dispensasjonssøknad.  
Håpar at dette belyser saken i tilstrekkeleg grad. Vi er naturlegvis tilgjengeleg for ytterlegare saksopplysning etter behov. 
 
 
Med venleg helsing 
Rolf Jarle Aaberg 
Dagleg leiar/CEO 
 

  

Treklyngen Holding AS 
 
Mobil:             +47 977 08 138 
Sentralbord: +47 32 10 30 00 
Faxnr:              +47 32 10 30 01 
E-mail:             rja@viken.skog.no 
 
 
 
 

Fra: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no>  
Sendt: 17. september 2018 12:26 



Til: Aaberg, Rolf Jarle <rja@viken.skog.no>; Mørtvedt, Steffen <smo@viken.skog.no>; Løbben, Ole Petter <opl@viken.skog.no> 
Emne: Uttalelse helsemyndigheter til dispensasjonssøknad område N1 og N3, reguleringsplan 343 
 
Hei, 
 
Oversender som avtalt uttalelse fra kommuneoverlegen til dispensasjonssøknad fra område N1 og N3 i reguleringsplan 343 «Follum».  
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Ane Marie Rydland 
Byggesaksavdelingen 

Tlf 40 80 42 41  

www.ringerike.kommune.no 

 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle 
vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
 
 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

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

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

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

05.09.2018 

 

Vår ref.: 2018/2621 

  

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra områdereguleringsplan 343, - Follum, 

Gnr./Bnr. 87/7 

Cowi’s søkte 15.8.2018 om dispensasjon fra krav om detaljregulering av nordre deler av 

områdereguleringsplan nr. 343 Follum.  Byggesaksbehandler Ane Marie Rydland anmodet 

5.9.2018 om Kommuneoverlegens uttalelse. 

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Det vises til 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) 

Norsk standard NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper 

 

Sammendrag 

Cowi søker på vegne av Follum Eiendom om dispensasjon fra Områdereguleringsplanen 343 

Follum for raskere å kunne etablere datasenter og lokale arbeidsplasser. Søker opplyser at 

datasenteret vil ha støy på 85-90 dB, men vurderer at området ligger i tilstrekkelig avstand fra 

sårbar bebyggelse.  

 

Kommunen har en plikt til å synliggjøre støyutbredelse i arealplanene, f.eks. med 

støysonekart, jf. T-1442.   

 

Kommuneoverlegen anbefaler at det ikke gis tillatelse til oppstart av nytt datasenter før støyen 

er tilstrekkelig utredet, synliggjort og det er fastsatt juridisk bindende støygrenser for området. 

 

Beskrivelse 

Arealplanlegger og sivilarkitekt Ståle Hansteen ved Cowi As søker på vegne av Follum 

Eiendom As, om dispensasjon fra: 

 Krav om detaljregulering av områdereguleringsplan nr. 343 Follum.  

 Krav om forlengelse av støyvoll, vegetasjonsskjerm (Ve), mot Begna.    

  

S. Hansteen opplyser at Follum Eiendom ønsker å etablere datasenter på nordre del av 

Områdereguleringsplan 343 Follum og søker om dispensasjon fra kravet om detaljregulering. 



Området er regulert til industri og næringsvirksomhet. Eier ser liten nytte av å detaljregulere 

området og begrunner søknad med at datasenter er samfunnsnyttig og kan raskt etablere nye 

lokale arbeidsplasser viss de får dispensasjon.   

 

S. Hansteen opplyser at støyen fra datasenteret i hovedsak vil være viftestøy med et lydnivå 

på 85-90 dBA. Han opplyser at området er lite sårbart for støy og det er plass til å etablere 

støydempende tiltak innenfor byggegrensen. Nærmeste sårbare bebyggelse ligger ca. 200 m 

fra planlagte datasenter 

 

Vurdering 

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på 

helsen. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. folkehelseloven § 8.  

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og å sikre befolkningen mot faktorer i 

miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse 

og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 4.  

 

Støy er en miljøfaktor som kan gi helseskade eller vesentlig helsemessig ulempe for folk. Det 

er ikke egne helseforskrifter for støy. Kommuneoverlegen legger retningslinjer i annet 

regelverk til grunn for sin saksbehandling, mest aktuelle for støy er T-1442 og NS 8175. 

Datasentre og støy fra disse er ikke belyst i eksisterende regelverk.  

 

Støynivåer på 85-90 dB vil være godt hørbare utover planområdet. Kommuneoverlegen viser 

til at nærmeste sårbare institusjon er Arbeidsinstituttet på Lundheim, Gnr./Bnr. 90/62. De 

nærmeste boligene ligger langs Ådalsveien syd for Lundheim. Videre ligger det to store 

boligfelt, Almemoen i øst og Begnamoen i vest, under 1000 m fra regulerte område. 

Nærområdene til Områdereguleringsplan 343 Follum er videre mye brukt av befolkningen 

som lokalt friluftsområde.  

 

Til orientering har naboer til datasenter etablert i søndre del av samme områderegulerings-

plan meldt bekymring for helsemessige ulemper som følge av kontinuerlig støy fra 

datasenteret der. Kommuneoverlegen har befart området og vurderer støyen fra vifter i 

datasenteret som monoton og konstant. Støyen kan sammenlignes «fossebrus».  

 

Vi kjenner ikke til at det er eget regelverk som regulerer støy fra datasentre. Kommunen 

plikter å ha oversikt over faktorer i miljøet som kan påvirke helsen. Støy er en slik faktor og 

utbredelsen av støy må synliggjøres i arealplaner og temakart, slik at vi kan få oversikt over 

omfanget av støybelastningen i befolkningen.    

 

Anmodning 

Kommuneoverlegen vurderer at det er sannsynlig at viftestøy på 85-90 dB kan føre til 

helsemessig ulemper for folk i omgivelsene. Støyen vil være hørbar over store avstander.    

 

Kommuneoverlegen anbefaler at det ikke gis tillatelse til oppstart av nytt datasenter før støyen 

er tilstrekkelig utredet, synliggjort og det er fastsatt juridisk bindende støygrenser for området. 

 

 

Med hilsen  

 

Karin Møller 

Kommuneoverlege  



 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 

 
 



Fra: Karin Møller [Karin.Moller@ringerike.kommune.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 14.09.2018 02:05:06 

Emne: Uttalelse til søknad fra COWI. Støy. Follum.  

Vedlegg: 
Uttalelsetilsknadomdispensasjonfrareguleringsplan343GnrBnr877Follumeveien_19_1.docx 

Hei 
 
Her er vår uttalelse. 
Saksbehandler Unni Suther, ansvarlig Kommuneoverlege Karin Møller. 
 
  
Med vennlig hilsen 
  

Karin Møller 
Kommuneoverlege 
Ringerike Kommune 
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1 Innledning 

 

På vegne av Follum Eiendom AS søkes det om varig dispensasjon fra krav om 

detaljregulering i reguleringsplan 343 Follum områdeplan, for etablering av 

datasenter.  

Det søkes også om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen om forlengelse av 

støyvoll mot Begna. 

I dette dokumentet er tiltaket beskrevet og søknaden begrunnet. 

NO 979 364 857 MVA 
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2 Tiltaksbeskrivelse 

2.1 Bakgrunn  

Siden 2015 har næringsliv, kommune og grunneiere i Ringerike samarbeidet for 

å tilrettelegge for ny industri innen datasenterbransjen. Ringerike har viktige 

konkurransefortrinn som god tilgang til kraftforsyning og fibernett, velegna 

regulerte arealer og anlegg, nærhet til internasjonal flyplass og kompetent 

næringsliv og offentlig administrasjon.  

Per mai 2018 er tre store datasenteranlegg under etablering i tilknytting til 

tidligere industrihaller. Det er investert anslagsvis 500 millioner kroner i 

regionen og skapt flere titalls nye arbeidsplasser det siste halvåret.  

Datasenterbransjen er i stadig utvikling og per dags dato ser man tre segmenter 

som vurderer etablering i Ringeriksregionen: 

› De første etableringene er gjort av «high performance computing»-aktører 

som er svært kraftintensive (20 – 50 MW), men ofte har begrensede krav til 

areal og øvrige fasiliteter, for eksempel gjenbruk av enkle industrihaller på 

2000 – 5000 m2.  

› Ett annet ytterpunkt er «hyperskala»-anlegg for globale aktører som 

trenger store arealer på 250 – 1000 dekar og kraftforsyning på 50 – 300+ 

MW. Ringerike kommune med flere arbeider for å tilrettelegge for slike 

anlegg m.a. på Follummoen.   

› Et tredje segment som har sterk framvekst er mellomstore, kontinentale 

aktører som prosesserer og lagrer sensitive data for næringsliv, offentlig 

forvaltning og personmarkedet. Forsterket av m.a. EU sitt nye GDPR-

direktiv og kommersielle markedskrav er det etterspørsel etter mellomstore 

tomter på 50 – 200 dekar og kraftforsyning på 10 til 50 MW.  

Felles for disse tre segmentene er at hensiktsmessig 

reguleringsplan/områdeplan må være vedtatt slik at tiltakshaver/investor kan 

starte utbygging basert på byggesøknad / rammetillatelse med 

igangsettelsestillatelse.  

På bakgrunn av etterspørsel etter areal for mellomstore datasenter søker Follum 

Eiendom AS om dispensasjon fra kravet om detaljregulering i Reguleringsplan 

343 Follum. Dispensasjonssøknaden gjelder bare nordre del av 

reguleringsplanen og omfatter om lag 200 dekar. Øvrige krav i gjeldende 

reguleringsplan med hensyn til BYA, byggehøyde, ROS-analyse og trafikkanalyse 

er hensiktsmessige og det søkes ikke dispensasjon fra disse.     
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2.2 Bygningsstørrelse og utforming 

Typiske bygningsstørrelser for mellomstore datasenter er på 1000 – 5000 m2 

grunnflate. Man kan se for seg flere bygg av samme utforming og størrelse, eller 

bygg som varierer innenfor, eller noe over dette intervallet.  

Byggehøyden er fra 1 - 4 etasjer der hver etasje kan være opptil 5 – 6 meter 

høy. Det er normalt ikke behov for byggehøyde over 20 meter, men enkelte 

bygg kan ha tekniske anlegg på taket som for eksempel kjøleaggregat og 

ventilasjon. Dette vil være i tråd med bestemmelsene om høyder i gjeldende 

reguleringsplan.  

Bygg kan være rene dataprosesseringsbygg, men de fleste vil ha seksjoner med 

tekniske fellesfunksjoner, kontorplasser og møterom, driftsoperasjonsrom samt 

nødvendige personalfasiliteter som pauserom og toaletter.  

I tillegg til selve byggene vil det være perimetergjerde rundt samlinger av flere 

bygg, eller rundt enkeltbygg. Datasenterbygg har ofte reservekraftaggregat med 

dieselgenerator plassert på utsiden av selve bygget. Øvrige installasjoner kan 

være vanntanker for kjølesystemet og dieseltanker for aggregatene, samt 

overvåkingssystem, parkeringsplasser innenfor og utenfor gjerdet. Dieseltanker 

vil være installert ihht krav og retningslinjer fra DSB.  

Alle bygninger, konstruksjoner over bakken og åpent overbygd areal, samt 

nødvendig parkeringsareal inngår i beregningen av bebygd areal (BYA) på 

tomta. Det legges til grunn at %-BYA vil være innenfor reguleringsplanens øvre 

grense på %-BYA = 50 % for felt N1 og N3.  

Avhengig av type datasenter ser man for seg at bygningene kan avvike fra de 

typiske størrelsene og bli opptil 10 000 m² i grunnflate. Dette vil ikke påvirke 

konklusjoner og anbefalinger i trafikutredningen. 

2.3 Veg 

Follumveien vil fungere som tilkomst til arealet. Det kan være behov for å 

etablere noen flere avkjørsler fra Follumveien enn den ene eksisterende 

skogsbilveien som forbinder området vest for E16. Anslagsvis kan det være 

aktuelt med 1 – 3 nye avkjørsler for å redusere behovet for interne veier mellom 

byggene og få bedre areal- og infrastrukturutnyttelse. Hver avkjørsel vil ha 

begrenset trafikk. Tilkomst til nordvest-siden av E16 vil skje gjennom 

eksisterende undergang, bredde 5 m, høyde 4,5 m. Tinglyst adgang til m.a. 

G/Bnr 89/3 vil bli opprettholdt gjennom denne undergangen.   

Avkjørsler til datasenteret etableres etter anbefalingene i Statens vegvesens 

håndbøker så det sikres at det er tilstrekkelig sikt, veibredde m.m. 
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2.4 Kraftforsyning 

Det går i dag en 22kV luftlinje som forbinder kraftverkene Svinefoss og Hensfoss 

med transformatorstasjon på Follum. Denne linja eies og drives av 

RingeriksKraft Nett AS i henhold til områdekonsesjon. I følge Ringerikskraft Nett 

kan denne linja dekke forbruk på opp mot 15 MW ved at det bygges en 

transformator på området. Dette skal være tilstrekkelig for første byggetrinn. 

Videre er det mulig å hente ut 80 MW fra trafostasjonen på Follum og levere 

gjennom jordkabel. Med dagens teknologi og utviklingstrender vil dette til 

sammen være tilstrekkelig kraftforsyning for de fleste typer datasenter på det 

aktuelle området, også etter full utbygging.  

Jordkabel fra trafostasjon kan sannsynligvis følge en trase gjennom Follum 

industriområde, krysse elva og fortsette nordøstover langs Follumveien. Den 

gode tilgangen til kraftforsyning er utløsende for at arealene er aktuelle for 

datasenteretablering. 

2.5 Vann og avløp 

Under normal drift vil vannforbruket i hovedsak bestå av forbruksvann for 

personellets behov samt vask og vedlikehold av bygninger og utstyr. Dette vil 

også være tilfelle dersom vann brukes til evaporativ kjøling. Vannforbruket for 

moderne vannkjølte datasenter vanligvis er svært lavt. Dersom man antar at det 

etter full utbygging er 100 personer i daglig arbeid på området vil vannforbruket 

stå i forhold til dette.  

Ringerike kommune har skissert at kommunalt vann kan forsynes fra 

hovedvannforsyning ved Kaldbekk og føres i normalt dimensjonerte rør over 

Begna og krysse E16 i eksisterende underganger eller ved løsmasseboring under 

E16. I tillegg kan vann forsynes fra vanntårn mellom Børdalsmoen og Follum. 

Kommunalt avløp vil føres parallelt med vannforsyning for tilkobling på 

avløpssystem ved Kaldbekk. Forbruksvannet vil ikke være forurenset og vil gå ut 

med vanlig avløpsvann til kommunalt renseanlegg.  

Alternative, og/eller supplerende løsninger vil kunne vurderes i samråd med 

kommunens tekniske etat og grunneier. 

Datasenter med kjølevannsbehov har normalt oppmagasinert vann i lokale 

tankanlegg. Under svært spesielle forhold for eksempel ved teknisk feil eller 

svært høy utelufttemperatur, vil man kunne oppleve et forhøyet forbruk av vann 

i forbindelse med kjøling og drift. Et 50 MW datasenter vil da kunne ha et behov 

for 1000 – 3000 m3 vann per døgn over en kortere periode. Ut fra en økonomisk 

og teknisk risikovurdering kan utbygger vurdere om man bruker kommunal 

vannforsyning for å etterfylle tankene, utvide lagerkapasiteten i tankene eller 

bruke tilgjengelig prosessvann fra Follum Eiendoms vanninntak ved Hofsfoss.  

På sikt vil det kunne vurderes om etablerte datasenter vil kunne levere 

overskuddsvarme til framtidig tilstøtende varmekrevende industri, eller til 

Vardar Varmes fjernvarmeanlegg på Follum. 
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2.6 Brannvern 

Bygningsmessig ivaretas branntekniske krav i henhold til krav i teknisk forskrift. 

Standard brannløsning for datasenter er: 

› Bruk av gasslukkeanlegg i datahall, tavlerom, UPS-rom og tilsvarende 

arealer. Typisk type er NOVEC 1230 og Inergen. 

› Bruk av vanntåkeanlegg (alternativt skum i reservekraftrom). 

› I kontor / adm. er sprinkleranlegg mest benyttet.  

Utover ovennevnte er det kun brannskap og brannkummer / hydranter iht. TEK. 

Bistand fra brannvesen anses ikke som kritisk da alle anlegg er automatiske, og 

man har tidligvarslingsanlegg til bemannet sted. Brannvesenet vil uansett ha 

grei tilkomst via E16 og Follumveien.  

2.7 Arbeidsplasser og regional verdiskaping   

Erfaringsmessig har mellomstore datasenter litt varierende antall arbeidsplasser 

per datahall. Et første byggetrinn med om lag 4000 m2 grunnflate vil typisk ha 

20 – 30 personer som har sine daglige hovedoppgaver på bygget. Ved en full 

utbygging vil opp mot 100 årsverk være tilknyttet området. Direkte og indirekte 

kan aktiviteten per årsverk på anlegget medføre ytterligere 1 – 2 arbeidsplasser 

i regionen. 

2.8 Trafikkbelastning under drift 

Det antas at hvert utbyggingstrinn på 4 – 5000 m2 vil medføre ca 20 personbiler 

på området per dag. Ytterligere 5 person- eller varebiler vil i gjennomsnitt levere 

varer og tjenester hver dag. 2/3 av disse antas å kjøre til området via krysset 

E16 – Follumveien. En til to ganger per måned kan det komme en større lastebil 

eller trailer/semitrailer.  

Ved full utbygging vil daglige person- og varebiltransport sjelden overstige 120 

mindre biler per dag, og 10 – 15 store lastebiler per måned.  

COWI har utarbeidet en trafikkanalyse som følger som vedlegg til søknaden. 

Denne viser at trafikken kan avvikles hensiktsmessig i krysset E16 Ådalsveien x 

Follumveien i en situasjon med forventet utbygging langs Follumveien 

(områdene regulert gjennom reguleringsplan 343 og 381) og eksisterende 

veinett. Dersom det etableres en ny E16 forbindelse nord for Hønefoss (Nymoen 

– Eggemoen), vil trafikkavviklingen i krysset ytterligere kunne forbedres. 

Trafikksikkerhetsmessig er det ikke særlige problemstillinger som må håndteres 

i veinettet rundt planområdet.  
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2.9 Støy  

Hovedstøykildene vurderes å være prosessutstyr i kontinuerlig drift og Miljø- og 

klimadepartementets retningslinje T – 1442 vil legges til grunn i byggeprosjekt.  

Støy til omgivelsene i normal drift.  

Under normal drift er vifter og ventilasjonsanlegg for kjøling den viktigste 

støykilden fra datasenter. HPC-anlegg har ofte større kjølebehov og større 

lufthastigheter enn anlegg for ordinær dataprosessering- og lagring.  

Støy fra anlegget er i første rekke relatert til viftestøy fra et stort antall 

kjølevifter. Viftene vil samlet (> 20 enheter) ha et lydeffektnivå på 85-90 dbA.  

Støyen genereres av selve utstyret, luftinntak og avkast. Støydemping til 

akseptabelt nivå foretas ved å plassere utstyret delvis innendørs og ved bruk av 

skjermvegger. 

Støy ved testkjøring 

1 - 3 ganger per måned vil reservekraftaggregater starte for testkjøring. Dette 

vil da skje på dagtid. Støyskjerming installeres dersom tiltak er nødvendig for å 

overholde støykrav. Ved strømbrudd vil nødstrømsaggregatene være i drift fram 

til ordinær kraftforsyning er gjenopprettet.  

Ved strømutfall og testing (1-2 t/mnd) vil man ha støy fra 

reservekraftaggregater. Lydeffekt ved 4-8 generatorer i drift vil være opptil LW 

= 109 dbA. Lyddemping her kan utføres ved bruk av tyngre dempingsvegger 

eller totalinnkapsling og kjøling vha. tørrkjøler.  

Det er avstand til bolighus som er kritisk mht. påvirkning på natten (etter kl. 

23:00). Fra nordre del av Follum er det 200 m til nærmeste bolighus, og ingen 

direkte siktlinje siden terrenget skjermer bebyggelse i nord og øst. Det forventes 

at all ordinær aktivitet på området vil oppfylle gjeldende støykrav. 

2.10 Utslipp 

Drifta av et datasenter har ingen forurensende utslipp. Kjølevann blir normalt 

ikke tilsatt noen former for kjemiske stoffer, og vil enten gå til fordamping til luft 

eller dreneres til resipient. Større vannmengder kan gå til avløp mot elv eller 

kommunalt avløpssystem, eller resirkuleres til vannreservoarene for gjenbruk.  

Diesellekkasjer fra drivstofflager for nødstrømaggregater kan prinsipielt utgjøre 

en risiko for miljøskade. Ved en full utbygging av området kan man forvente at 

samlet drivstofflager vil overskride 100 000 liter. Dieselmengden vil være fordelt 

i flere uavhengige tanker som er bygget og installert i henhold til forskrifter og 

god praksis, bl.a. med dobbel sikring og lekkasjevarsler.  
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2.11 Naturmiljø og naturmangfold 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til 

grunn ved utøvelse av offentlig myndighet for å vurdere om prosjektet kan 

gjennomføres. Lovens formål er: 

"… at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 

og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 

den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 

fremtiden ...". 

I det følgende er den planlagte utbyggingen vurdert opp mot kravene i 

naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 8. – Kunnskapsgrunnlaget 

" … Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 

rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 

naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og 

risiko for skade på naturmangfoldet … " 

I dette prosjektet består kunnskapsgrunnlaget av registrerte, offentlig 

tilgjengelige data.  

I følge NINIO og Ringerike kommunes kartdatabase er det ikke registret viktige 

naturtyper innenfor området.  

Det er registrert tre fuglearter innenfor planområdet, henholdsvis Dverglo som 

er rødlistet og kategorisert NT (nær truet), Skjære som ikke er rødlistet og 

kategorisert som LC (livskraftig) og Musvåk (haukefugl) som kategoriseres som 

"Arter av særlig stor forvaltningsinteresse" av NIBIO. 

Byggeområdet er adskilt fra Begna med et regulert friområde. Planlagte tiltak vil 

ligge innenfor byggeområde i reguleringsplanen og ikke berøre elva eller 

elvekanten. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å stå i rimelig forhold til sakens karakter og 

risiko for skade.  

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 9. - Føre-var prinsippet 

Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er 

kunnskapsgrunnlaget svakt, skal føre-var prinsippet tillegges større vekt. "… Når 

det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig 

vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 

som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak … ".                          

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å fatte et vedtak, og føre-var 

prinsippet vurderes følgelig for å være tilstrekkelig ivaretatt. 



 

 

     
 14  DISPENSASJONSSØKNAD 

  

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 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 … ". 

Utbyggingen innebærer ikke endret arealbruk i forhold til områdereguleringen. 

En kan ikke se at prosjektet vil medføre belastning på økosystemer som er 

underlagt særlig forvaltningshensyn. 

Sårbarheten for fauna/fisk knytter seg til dvergloen og musvåken, som er 

registrert innenfor planområdet. Dvergloen, som er nær truet, er en trekkfugl 

som oppholder seg i Norge mellom mai og september, og hekker gjerne i 

elvekanter og sandbanker i vann. Den livskraftige skjæra har habitat tilnærmet 

hvor som helst, fra kyst og fjell til urbane omgivelser. Musvåk foretrekker 

habitat i kulturlandskap og lunger av skog, og trekker sørover i august frem til 

mars/april. Ved utbygging av planlagte tiltak kan det tenkes at både dvergloen 

og musvåken må forflytte seg til andre lokasjoner med tilsvarende 

habitatsforhold, og vurderes derfor som moderat sårbar. 

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 11. - Kostnadene ved 

miljøforringelse 

" … Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra 

tiltakets og skadens karakter ...". 

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av 

planforslaget vil medføre vesentlig skade på naturmangfoldet.  

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 12. – Miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder 
" … For å unngå 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 … ". 

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at det innenfor eller i 

umiddelbar nærhet av planområdet foreligger forhold som utløser behov for å 

sette krav til spesielle teknikker eller driftsmetoder for å beskytte naturverdier. 

Det er en forutsetting at miljøforsvarlige teknikker benyttes ved gjennomføring 

av prosjektet. Dette er sikret gjennom lover og forskrifter som ansvarlig søker 

uansett er pålagt å følge i byggeprosessen. (Plan- og bygningsloven, 

Forurensningsloven, byggeteknisk forskrift mv.). 

Oppsummering 
En vurderer at forholdet til kravene som er angitt i naturmangfoldlovens §§ 8-12 

er tilstrekkelig utredet og ivaretatt. En har ikke avdekket forhold som tilsier at 

det er fare for at utbyggingen vil medføre negative konsekvenser for 

naturmangfoldet.  
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2.12 Kulturminner 

Det er ifølge miljostatus.no registrert tre kulturminner i området, et vest for E16 

og to øst for E16. Dette er enkeltminner, type fangstgrop fra jernalder – 

middelalder. 

› kulturminneID 60777-1  

› kulturminneID 15722-1  

› kulturminneID 45385-1 

 

Figur 1: Registrerte kulturminner i området, kilde miljostatus.no 

 

Figur 2: Plassering av de tre aktuelle kulturminnene, kilde miljostatus.no 
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Som det fremgår av figuren ovenfor er kulturminnene plassert nær E16. De ser 

ut til å ligge mellom E16 og byggegrensene langs E16.  

Kulturminnene ligger ikke i konflikt med aktuell plassering av datasenteret, og 

det forutsettes at de ikke blir berørt av tiltaket. 

2.13 Øvrige konsekvenser 

COWI har utarbeidet en ROS-analyse som følger som vedlegg til søknaden. Det 

er ikke registrert eller forventet endring eller forverring i generelt risikonivå for 

lokalsamfunnet (terror eller annen kriminalitet) eller for miljøet ved at 

datasenter er lokalisert i nærheten. 
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3 Dispensasjoner 

3.1 Dispensasjonsforhold 

› Det søkes om varig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens krav om 

detaljregulering / detaljplan: 

› Krav om detaljregulering for N1 i § 2.6 første ledd. 

› Krav om detaljregulering for N3 i § 2.8 første ledd. 

› Krav om detaljplan for N1 og N3 i § 8.1. 

› Det søkes om varig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 8.3 

Støyvoll. 

Dispensasjonssøknaden gjelder etablering av datasenter. 

Dispensasjonssøknaden gjelder bare nordre del av reguleringsplanen, nærmere 

bestemt felt N3 og nordre del av felt N1, som vist på figuren nedenfor.  

 

Figur 3: Området dispensasjonen gjelder vist med rød stek på utsnitt av 

plankart 343. 

Øvrige krav i gjeldende reguleringsplan vurderes av Follum Eiendom AS som 

hensiktsmessige og det søkes ikke dispensasjon fra disse. 
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3.2 Begrunnelse  

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Begrunnelsen for dispensasjonen er 

› Tiltaket er samfunnsnyttig, jfr. beskrivelsen av bakgrunnen for tiltaket, og 

rask etablering er viktig for å sikre muligheten for å skape arbeidsplasser og 

regional verdiskaping. En detaljregulering vil ta lang tid og innebærer 

overhengende fare for at de foreliggende mulighetene for etablering av 

datasenter glipper. 

› Nytten av detaljregulering er liten, fordi tiltaket er i tråd med 

områdereguleringsplanen. Aktuelle forhold, herunder de som er spesifikt 

angitt i områdereguleringsplanens rekkefølgebestemmelser, er utredet i 

forbindelse med dispensasjonssøknaden.  

› Trafikkanalyse følger som vedlegg til søknaden. 

› ROS-analyse følger som vedlegg til søknaden. 

› Adkomst til N3 via N1 og eksisterende undergang under E16, sikres 

ved tinglysing. Det vil derfor ikke være behov for å detaljregulere en 

vegforbindelse for å sikre adkomst til N3. 

› Tiltaket vil ikke berøre kjente kulturminner 

› Forholdet til naturmangfoldloven er avklart 

› Utbyggingen av datasenter vil skape lite støy sammenliknet med andre 

former for industri, og avstanden til den støyømfintlige bebyggelsen på 

andre siden av støyvollen er over 600 m. Kravet i § 8.3 om forlengelsen av 

støyvollen mot Begna vil fortsatt være et gjeldende krav knyttet til den 

resterende, søndre delen av område N1, og vil komme til anvendelse ved 

etablering av eventuell støyende virksomhet der. 
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1 Varsling 

1.1 Varslede parter 

Varsel om dispensasjonssøknad, datert 15.6.2018, ble sendt til 

› Ragnhild Borlaug Alme, Nordre Alme gård, Hvalsmoveien 110, 3514 

Hønefoss 

› Anne Bang Lyngdal, Follum gård, Kilealleen 30, 3516 Hønefoss 

› Hans Erik Gamkinn, Hvalsmoveien 93, 3514 Hønefoss 

› Volvo Norge AS, postboks 103 Alnabru, 0614 Oslo 

› Statens vegvesen region sør, firmapost-sor@vegvesen.no  

› Buskerud fylkeskommune, postmottak@bfk.no  

› Ringerike kommune, postmottak@ringerike.kommune.no  

› Fylkesmannen i Buskerud, fmbupost@fylkesmannen.no 

1.2 Uttalelser 

Frist for uttalelser ble satt til 3.8.2018. Det er kommet inn fire uttalelser: 

› Ragnhild Borlaug Alme, brev datert 2.8.2018 

› Hans Erik Gamkinn, brev datert 1.8.2018 

› Statens vegvesen, e-post 3.7.2018 

› Fylkesmannen i Buskerud, e-post 9.7.2018 
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2 Uttalelse fra Ragnhild Borlaug Alme 

2.1 Uttalelsen 
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2.2 Forslagsstillers kommentarer 

Boliger på Børdalsmoen er i strid med gjeldende arealplaner i Ringerike. 

Området er regulert til industri. Boliger vil være i strid med gjeldende 

reguleringsplan og gjeldende kommuneplan. Det er heller ikke innarbeidet i 

forslag til ny kommuneplan, som er under utarbeidelse. Forslag til ny 

kommuneplan viderefører reguleringsformålet industri, i form av "nåværende 

næringsområde".  

Illustrasjonen som vedlegges, og som viser forslag om boliger på Børdalsmoen, 

er datert 11.4.2013. Reguleringsplan for området, planID 0605_381 Treklyngen, 

ble vedtatt 28.8.2014. Forslaget om boliger er historie, og ble ikke godkjent. 

Gjeldende arealplaner på begge sider av Follumveien er nærings- og 

industriformål. 
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Dispensasjonssøknaden gjelder ikke dispensasjon fra reguleringsplanens formål 

næringsvirksomhet, men fra kravet om detaljregulering. Næringsvirksomhet er i 

reguleringsbestemmelsene definert som industri, lager og kontor.  Nytten av 

detaljregulering vil være liten, fordi tiltaket er i tråd med formålet i 

områdereguleringsplanen. Aktuelle forhold, herunder risiko- og sårbarhet som er 

spesifikt angitt i områdereguleringsplanens rekkefølgebestemmelser, er utredet i 

forbindelse med dispensasjonssøknaden. 

Bakgrunnen for protesten er Borlaug Almes ønsker for utvikling av hennes egen 

eiendom. Vi merker oss at Borlaug Alme er positive til utvikling av 

industri/datasenter på eiendommen til Follum eiendom. Det er et godt 

utgangspunkt for videre arbeid, og vi mener protestene har grunnlag i forhold 

som er uvedkommende for den konkrete etableringen av datasenter. 

Det er ikke aktuelt for Follum Eiendom AS å gå inn i et samarbeid om en 

reguleringsplan som tilrettelegger for boliger i eller inntil industriområdet. Dette 

er i strid med kommunens arealplaner og vil medføre en svært uforutsigbar 

prosess, med et mål som ikke er forenlig med planer for industriutvikling i 

området.  
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3 Uttalelse fra Hans Erik Gamkinn 

3.1 Uttalelsen 
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3.2 Forslagsstillers kommentarer 

En "full vurdering" av reguleringsplanen for Follum, slik Gamkinn tar til orde for, 

vil kunne gi flere uønskede effekter og skape usikkerhet. Gjeldende 

reguleringsplan skal gi forutsigbarhet både for grunneier og andre i forhold til 

utvikling på Follum. Det søkes ikke dispensasjon fra formål i reguleringsplanen. 

Reguleringsplanen åpner for ulike former for industri og næring, og etablering av 

datasenter er innenfor de rammene planen gir. 
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Forslaget om boliger er ikke lagt inn i Ringerike kommunes arealplaner og ligger 

heller ikke inne i nytt forslag til kommuneplan, som er under utarbeidelse og 

nærmer seg sluttbehandling. Vi legger til grunn at arealet er et industriområde. 

Dette er formelt avklart gjennom gjeldende reguleringsplaner.  

Støy-temaet er det redegjort for i dispensasjonssøknaden. Aall ordinær aktivitet 

på området må oppfylle gjeldende støykrav. 
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4 Møte med naboene 

På bakgrunn av mottatte uttalelser og protester ble Borlaug Alme og Gamkinn 

invitert til møte med Follum eiendom AS, 13.08.2018. 

I møtet redegjorde naboene for bakgrunnen for at deres eiendom ble regulert til 

industriformål, og de viste til vedtak i formannskapet i Ringerike kommune 

11.06.2013, sak 87/13 og til behandlingen av deres innspill til kommuneplanens 

arealdel i Ringerike kommune. Borlaug Alme og Gamkinn har foreslått 

boligbebyggelse på deler av gnr/bnr 89/1 og 89/3. 

Grovsilingsrapporten som ble laget i forbindelse med kommuneplanen, datert 

juni 2015, beskriver dette slik: 

I formannskapet 11.06.2013 sak 87/13 ble det bl.a. vedtatt følgende: 

Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd med 

planprogrammet senest 31.12.2022, faller området tilbake til gjeldende 

formål i den til enhver tids gjeldende kommuneplan. Innspillet om boliger 

på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra grovsilingen og 

konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen parallelt 

med Treklyngens planer for området. Kommuneplanprosessen med 

konsekvensutredninger vil avklare om det er mulig å utvikle boliger på 

Børdalsmoen dersom Treklyngen ikke gjør bruk av området. 

Naboene tar opp forhold som gjelder historikken og bakgrunnen for reguleringen 

av deres eiendommer på Børdalsmoen til industriformål. Børdalsmoen er regulert 

til industri i områderegulering 381 «Treklyngen», vedtatt 28.08.2014. Evt. annen 

arealbruk enn industri må derfor avklares i senere kommuneplanrevisjoner. 

I møtet drøftet partene muligheten for samarbeid. For naboene forutsetter dette 

et scenario der Børdalsmoen omreguleres til boliger. Follum Eiendom er åpne for 

et samarbeid om utviklingen av Børdalsmoen, men dette må være i tråd med 

gjeldende planer for området. For øvrig samarbeider partene allerede om daglige 

forhold vedrørende eiendommene. 

Follum Eiendom AS mener at motstanden mot dispensasjon fra detaljplankravet 

i områdeplan nr. 343 «Follum» ikke har grunnlag i forhold som er relevante for 

saken. Dispensasjon fra detaljreguleringskravet i plan 343 har liten 

sammenheng eller påvirkning på arealene og formålet i den tilstøtende planen, 

eller naboenes ønsker om en alternativ utvikling av nærliggende område. 
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5 Uttalelse fra Statens vegvesen  

5.1 Uttalelsen 

Statens vegvesen skriver i e-post 3.7.2018: 

"Tiltak som krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan må sendes 

kommunen som skal ta stilling til det og be oss om uttale når det berører riks- 

eller fylkesveg.  
Det er lagt fram en dispensasjonssøknad som ikke har tiltak for g/s- trafikk og 

kollektiv. Plan må inneholde tiltak for disse trafikantgruppene. 

Vi avventer kommunens behandling." 

5.2 Forslagsstillers kommentarer 

Området rundt Follumveien har begrenset relevans for myke trafikanter, og det 

vil stort sett være voksne personer som ferdes som myke trafikanter i området. 

Det kan vurderes å etablere en gangforbindelse mellom datasenter og 

bussholdeplass ved krysset Ådalsveien x Follumveien. Det blir opp til Ringerike 

kommune å ta stilling til om dette eventuelt skal settes som en betingelse for 

dispensasjon. 

 



 

 

     

MERKNADER TIL DISPENSASJONSSØKNAD  17  

C:\evry\temp\merknader til dispensasjonssøknad.docx  

6 Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

6.1 Uttalelsen 

Fylkesmannen i Buskerud skriver i e-post 9.7.2018:  

"Viser til brev av 15. juni 2015 hvor det varsles om en dispensasjonssøknad. 

 

Fylkesmannen vil avvente kommunens vurdering av saken. Vi vil komme med en 

uttalelse ved en eventuell høring av saken. Det er kommunen som plan- og 

bygningsmyndighet som må vurdere om saken skal sendes på høring til oss." 

6.2 Forslagsstillers kommentarer 

Tas til orientering. 
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1 In n l edn in g

Denne risiko - og sårbarhetsanalysen (ROS - analyse) er utarbeidet i forbindelse

med søknad om dispensasjon fra kravet om detaljregulering i Follum

områdeplan, planident 0605_343.

1 . 1 Bakgrunn

Siden 2015 har næringsliv, kommunene og Grunneiere i Ringerike samarbeidet

for å tilrettelegge for ny industri innen datasenterbransjen. Ringerike som

lokasjon har viktige konkurransefortrinn gjennom god tilgang til kraftforsyning

og fibernett, ve legnede regulerte arealer og anlegg, nærhet til internasjonal

flyplass og kompetent næringsliv og offentlig administrasjon.

På bakgrunn av etterspørsel etter areal for mellomstore datasenter søker

tiltakshaver, Follum Eiendom AS, om dispensasjon fra krave t om

detaljregulering med ønske om å tilrettelegge for utbygging basert på

byggesøknad/rammetillatelse med igangsettelsestillatelse på Follum.

Figur 1 : Plassering av planområdet på Follum markert med blått (Kartkilde: Google.maps )
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1 . 2 Risiko - og sårbarhetsanalyse

Om kommunen gir dispensasjon fra planer må de, i følge Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), vurdere om eksisterende ROS - analyse

e r dekkende. Kommunen kan kreve u tarbeidelse av ny ROS - analyse, også når

det ikk e foreligger en analyse i eksisterende plan. Vedrørende denne

dispensasjonssaken er det blant annet satt krav i gjeldende områderegulering at

ROS - analyse skal gjennomføres f ør første rammetillatelse gis.

I ROS - analyser skal man kartlegge hvilke uønskede h endelser det er aktuelt å

forebygge eller planlegge tiltak mot, noe som er vesentlig for å kunne redusere

sannsynligheten for en uønsket hendelse skal inntreffe og/eller redusere

konsekvensen av hendelsen hvis den skulle inntreffe. DSB definerer følgende

u ttrykk i forbindelse med ROS - analyser:

› Sannsynlighet: Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse

inntreffer planområdet innenfor et visst tidsrom.

› Sårbarhet: Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet,

samfunnsfunksjonene og evt. barrierer, og evnene til gjenopprettelse.

› Konsekvens: Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde

eller utbyggingsformål.

Selve risikoen uttrykkes som produktet av sannsynlighet og konsekvens. Risiko

benyttes for å angi en fare, og er knyttet til de uøn skede hendelsene hvor det

kan oppstå skader, ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier.

Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko,

mens hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten

risiko.

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

1 . 3 Målsetninger og avgrensninger/forutsetninger

Hovedhensikten med ROS - analysen er å gjennomføre en systematisk

gjennomgang av mulige uønskede hendelser og vurdere hvilken risiko disse

hendelsene representerer. I tillegg er hensikten med ROS - analysen å vurdere

om bygge - og anleggstiltak påfører risiko til omgivelsene, samt om det er

forhold i planområdet som innebærer risiko for planlagte tiltak.

Følgende avgrensninger og forutsetninger ligger til grunn for ROS - a nalysen:

› Analysen omfatter enkelthendelser, ikke flere uavhengige og

sammenfallende hendelser.

› Analysen er utarbeidet med bakgrunn i dispensasjon fra gjeldende

reguleringsplan – Områdeplan Follum.

› Det forutsettes at byggherren ivaretar sikkerhet for menne sker, ytre miljø

og materielle verdier i anleggsfasen.
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2 Beskrivel se av om rådet

2. 1 Planområdets avgrensning og beliggenhet

Planområdet ligger ca. 3 km nord - vest for Hønefoss sentrum. Området er

avgrenset av elvestrekningen Begna i vest, Ådalsveien i nord - øst og Follumveien

i sør - øst. Deler av planområdet i figuren under går utenfor gjeldende

reguleringsplan. Dette arealet vil ikke inngå i selge byggeområdet, hvor

tiltakene som planlegges bygd ut vil holde seg innenfor reguleringsgrensen.

Figur 2 : Viser planområdets avgrensning markert med blått (Kartkilde: Google.maps)

2. 2 Areal bruk

Hele planområdet er i all hovedsak ubebygd med unntak av en lokal grusveg

som strekker seg på tvers av planområdet i nord under E16. Planområdet på

sørsiden av E16 består utelukkende av barskog med høy bonitet. Barskogen

strekker seg også på vestsiden av E16, mens det langs Be gna er etablert et

smalt belte av lauvskog. Den nordligste delen av planområdet er kategorisert

som "ikke tresatt" av NIBIO, men fra ortofoto kan man se at det er forekomst av

lave trær med blanding av grus og sand. Gjennom planområdet fra sør mot

nord ti l midten ca. av planområdet strekker seg det høyspentlinjer som krysser

E16.
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2. 3 Gjeldende regul eringsplan

I gjeldende reguleringsplan er planområdet avsatt til næringsvirksomhet (N3 og

deler av N1), friområde (F1), veg (V1) og grønnstruktur (G2 og deler av G 1).

Maks utnyttelse innenfor områdene avsatt til næringsvirksomhet er 50 % BYA. I

bestemmelsene er det også oppgitt at maksimal høyde på tak/gesims er 20 m

over terrengnivå.

Figur 3 : Utsnitt av gjeldende reguleringsplan Follum om rådeplan, planident 0605_343
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3 M etode

Metodikken og gjennomføringen av ROS - analysen tar utgangspunkt i DSBs

veileder om samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, metode for

risiko - og sårbarhetsanalyse i planleggingen. Analysens metode er imidlertid

ti lpasset og justert noe i henhold til analysens omfang og Ringerike kommunes

mal for planbeskrivelse for reguleringsplaner. ROS - analysen tar utgangspunkt i

foreliggende ROS - analyse for Områderegulering Follum.

3. 1 Trinnene i ROS - analysen

Selve gjennomføringen av ROS - analysen kan deles i to trinn. Det første trinnet

består av fareidentifikasjon, herunder identifisering forhold og mulige uønskede

hendelser. Risikoen vurderes ikke spesifikt på dette stadiet, men det vurderes

om hendelser etter en sjekkliste er ak tuelle eller ikke. Avslutningsvis i dette

trinnet gjøres det en sårbarhetsvurdering knyttet til de hendelsene som er

aktuelle. Trinn 1 sorterer dermed ut hvilke hendelser som er aktuelle for videre

risikovurdering (kapittel 5).

Det neste trinnet er selve risikovurderingen. Hendelsene som er aktuelle fra

trinn 1 vurderes i henhold til sannsynlighet og konsekvens. Risikoen

sammenstilles og fastsettes i henhold til klassifiseringen, kriteriene og

riskograderingen som presenteres i de påfølgende kapitlene. Det gis en

beskrivelse og vurdering av risikoen for den aktuelle hendelsen/forholdet og

eventuelle avbøtende /risikoreduserende tiltak (redusere enten sannsynligheten

eller konsekvensene) , før det avslutningsvis gis en oppsummering.

3. 2 Klassifisering og kriterie r

I vedlegg 2 i DSB sin veileder er sannsynlighetsvurderinger delt i fem klasser. I

denne analysen er vurderingen av sannsynligheten for en hendelse skal inntreffe

delt i fire klasser, fra lite til svært sannsynlig. Kriteriene for de respektive

klassene er vist i tabellen under.

Tabell 1 : Sannsynlighetskriterier for en hendelse skal inntreffe

Nr. Betegnelse Frekvens

1 Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år

2 Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i

løpet av 50 år

3 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i

løpet av 10 år

4 Svært sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år

Vurdering av konsekvenser om en hendelse inntreffer deles også i fire klasser,

fra ubetydelig til svært al vorlig, og vurderes i henhold til mennesker, miljø og

materielle verdier/økonomiske tap. I veilederen fra D SB er miljø tatt ut fra

vurderingen og erstattet med stabilitet, hvor det anbefales at konsekvenser for

natur og miljø blir vurdert gjennom andre met oder, eksempelvis i
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konsekvensutredninger eller kartlegging av miljørisiko. Siden dette ikke gjøres i

forbindelse med søknad om dispensasjon tas miljø likevel med i ROS - analysen.

Kriteriene for de fire klassene for mennesker, miljø og materielle

verdier/øk onomiske tap vises i tabellen på neste side.

Tabell 2 : Konsekvenskategorier for mennesker (A), miljø (B) og materielle

verdier/økonomiske tap (C)

Nr. Betegnelse A.

Mennesker

B. Miljø C. Materielle

verdier/økono

miske tap

1 Ufarlig Ingen

personskade

Ingen skade Skader <

50.000 N OK

2 En viss fare Få/små

skader

Mindre skader, lokale

skader

Skader 50.000

– 2 500.000

N OK

3 Kritisk Alvorlige

skader

Omfattende skader,

regionale konsekvenser

med restitusjonstid < 1

år

Skader 2.5 – 5

mill. N OK

4 Farlig Alvorlige

skader/en

død

Alvorlige skader,

regionale konsekvenser

med restitusjonstid > 1

år

Skader 5 – 10

mill. N OK

5 Katastrofalt En eller

flere døde

Svært alvorlige og

langvarige skader,

uopprettelig miljøskade

Skader > 10

mill. N OK

3. 3 Risikogradering

Risikoen, produktet av sannsynlighet og konsekvens, fremstilles i risikomatrisen

under.

Tabell 3 : Risikogradering/ - matrise

1 Ufarlig 2 En viss

fare

3 Kritisk 4 Farlig 5. Kata -

strofalt

4 Meget

sannsynlig

3 Sannsynlig

2 Mindre

sannsynlig

1 Lite

sannsynlig

Sannsynlighet

Konsekvens
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Lav risiko

Middels risiko

Høy risiko

I ROS - analysen vurderes de uønskede hendelsene som er aktuelle i henhold til

sannsynlighet og konsekvens, før de settes inn i risikomatrisen som angir

hvilken risiko hendelsene har. Røde felt er de mest kritiske med høy risiko, hvor

tiltak må iverksettes f or å redusere risikoen til gul eller grønn. Gule felt indikerer

risiko som bør vurderes nærmere, mens grønne felt indikerer akseptabel risiko.
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4 Fareiden tifi kasjon og
sårbarh etsvurderi ng

4. 1 Identifisering av uønskede hendelser

Fareidentifikasjonen er utført gjennom sjekklisten i tabell 4. I listen identifiseres

hvilke tema/situasjoner som er aktuelle i analysen. Disse vil videre bli analysert

og angitt en risiko i henhold til overnevnte kriterier for sannsynlighet og

konsekvens, og eventuelle avbøtende tiltak vil bli foreslått.

Tabell 4 : Sjekkliste av aktuelle tema/uønskede hendelser

Hendelse/situasjon Aktu

elt

Kommentar

Natur - og miljøforhold

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket

medføre risiko for:

1 Masseras/ - skred Nei Det er ikke registrert fare eller

aktsomhet i forbindelse med skred

innenfor eller tilstøtende planområdet.

Planområdet er relativt flatt, og det

vurderes ikke at tiltaket kan øke påvirke

risikoen for masseras - /skred.

2 Snø - /isras Ja I nord - vest grenser planområdet til et

lite område som er kategorisert med

aktsomhet for snøskred.

3 Flom Ja Planområdet ligger inntil Begna, som

med sidearealer er kategorisert som et

aktsomhetsområde for flom av N VE.

Begna har en gjennomsnittlig

år svannføring på ca. 90 m³/s, og en

beregnet 500 årsflom på 1230 m³/s.

4 Ustabil grunn/masser Nei Det er ikke gjennomført geotekniske

undersøkelser av planområdet. Det ble

imidlertid i forbindelse med

områderegulering for utvidelse av Follum

industriområde (grenser i øst til

planområdet) utarbeidet COWI en

geoteknisk rapport. Rapporten fastslo at

det ikke var påvist bløte eller sensitive

masser i eller nært området, og at man

således kunne utelukke problemer med

områdestabilitet. Løsmassene for begge

område ne er ifølge N GU tilnærmet lik,

hovedsakelig bestående av elve - og

bekkeavsetninger. Ma n kan derfor anta

at områdestabiliteten er lik, og temaet

vurderes derfor ikke videre i ROS -

analysen.
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5 Radongass Ja Ifølge Miljødirektoratet v/Miljøstatus

ligger planområdet innenfor et større

område med usikker radonaktsomhet.

Området er også kategorisert som

"usikkert" av N GU.

Vær, vindeksponering . Er området:

6 Vindutsatt Nei Tett skog i området langs E16 skjermer

planområdet noe for vind. Etter

utbygging vil området likevel ikke være

spesielt vindutsatt.

7 Nedbørutsatt Nei Området er ikke spesielt nedbørsutsatt

med en årsnedbør på ca. 750 - 1000 mm

ifølge seNorge.

Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

8 Sårbar flora Nei Ifølge NIBIO og Ringerike kommunes

kartdatabase er det ikke registrert

viktige naturtyper innenfor planområdet.

9 Sårbar fauna/fisk Ja Det er registrert tre fuglearter innenfor

planområdet, henholdsvis Dverglo som

er rødlistet og kategorisert N T (nær

truet), Skjære som ikke er rødlistet og

kategorisert som LC (livskraftig) og

Musvåk (haukefugl) som kategoriseres

som "Arter av særlig stor

forvaltningsinteresse" av NIBIO.

10 Verneområder Nei Ifølge Miljødirektoratet er det ikke

verneområder i eller rundt planområdet.

11 Vassdragsområder Nei Planområdet grenser til elven Begna.

Planlagte tiltak vil ikke medføre skade

som påvirker elven. Ev entuell skade

behandles under tema 35 Fare for akutt

forurensning.

12 Kulturminner Ja I følge Miljøstatus er det registrert tre

kulturminner helt nord i planområdet,

henholdsvis ett vest for E16 og to øst for

E16. Alle kulturminnene er enkeltminner

av type fangstgrop fra jernalder –

middelalder.

Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:

13 Vei, bru, knutepunkt Nei Avkjørsel inn til planområdet vil legges

fra Follumveien. Eventuelle

konsekvenser for avkjørselen behandles

under hendelse nr. 41 Ulykke i av -

/påkjørsler.

14 Havn, kaianlegg Nei Ikke relevant.

15 Sykehus/ - hjem, kirke Nei Ikke relevant.

16 Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke relevant.
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17 Kraftforsyning Ja Det går i dag en 22kV luftlinje som

forbinder kraftverkene Svinefoss og

Hensfoss med transformatorstasjon på

Follum. Det er god tilgang på kraft, og

det er mulig å hente ut 80 MW som

legges i jordkabel fra trafostasjonen.

18 Vannforsyning Nei Det er ingen vannforsyninger innenfor

planområdet. Fremtidig datasenter vil ha

behov for vanntilførsel, enten fra

hovedvannforsyning ved Kaldbekk eller

vanntårn mellom Børdalsmoen og

Follum. Vannforbruket er vanligvis svært

lavt, noe avhengig om det benytt es

eporativ kjøling – og tiltaket vil ikke ha

vesentlige konsekvenser for

vannforsyning.

19 Forsvarsområde Nei Ikke relevant.

20 Tilfluktsrom Nei Ikke relevant.

21 Område for idrett/lek Nei Ikke relevant.

22 Rekreasjons -

/friluftslivområde

Nei Ikke relevant.

23 Vannområde for

friluftsliv

Nei Like øst for planområdet ligger elven

Begna. Det er imidlertid bortimot ingen

aktivitet.

Forurensningskilder . Berøres planområdet av:

24 Akutt forurensning Nei Planområdet er i dag ubebygd og bruken

er lav. Det er ingen virksomheter eller

lignende som medfører akutt

forurensning av planområdet. Det er

heller ingen avløpsledninger innenfor

området som kan forårsake akutt

forurensning ved ledningsbrudd.

25 Perman ent

forurensning

Nei Det er ikke kjent permanent

forurensning innenfor planområdet.

Eventuell forurenset grunn behandles

under hendelse nr. 29.

26 Støv og støy;industri Nei Industri produserer ikke vesentlige

mengder støv og støy i planområdet.

Forekomst kommer hovedsakelig av

vegstøy, se hendelse nr. 27.

27 Støv og støy;trafikk Nei Planområdet berøres av noe vegstøy

som strekker seg fra E16 både mot vest

og øst. Støynivået reduseres fra lilla

støysone mot vest og øst. Støynivået

reduseres fra lilla støysone inntil E16 til

gul og grønn støysone mot planområdets

ytterkanter. Datasenter er ikke

støyfølsom arealbruk, og støynivået er
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så pass moderat at det vurderes å ikke

ha ris iko for etablering av datasenter.

28 Støy; andre kilder Nei Ikke relevant.

29 Forurenset grunn Ja Planområdet inngår i et større området

som er kartlagt av Miljødirektoratet som

et forurenset område med

påvirkningsgrad 2: Akseptabel

forurensning med dagens areal - og

resipientbruk.

30 Forurensning i

sjø/vassdrag

Nei Det er ingen sjø/vassdrag innenfor selve

planområdet. Forurensning i Begna like

vest for planområdet er ikke kjent.

31 Høyspentlinje (stråling) Nei Det strekker seg høyspentlinje på tvers

av området. Linjen skal derimot legges i

grunnen og benyttes som kraftforsyning

til fremtidig datasen ter.

32 Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)

Nei Ikke relevant.

33 Avfallsbehandling Nei Ikke relevant.

34 Oljekatastrofeområde Nei Ikke relevant.

Medfører planen/tiltaket:

35 Fare for akutt

forurensning

Ja Etablering av datasenter vil kreve

drivstofflager for nødstrøm saggregat.

Lekkasje i disse kan utgjøre en risiko for

miljøskade. Ved full utbygging kan

drivstofflageret potensielt overskride

100. 000 liter diesel. I anleggsperioden

vil det også være risiko for spill og søl

fra anleggsvi rksomheten.

36 Støy og støv fra trafikk Ja I anleggsperioden vil det kunne

forekomme noe økt støy og støv fra

trafikk. I driftsfasen kan det antas at den

daglige person - og varebiltransporten

sjelden vil overstige 120 biler per dag,

og 10 - 15 lastebiler per måned.

37 Støy og støv fra andre

kilder

Ja I anleggsperioden kan det forekomme

støy. I driftsfasen er vifter og

ventilasjonsanlegg de viktigste

støykildene fra datasenter. Dette vil ikke

påvirke støyfølsom arealbruk som på det

nærmeste ligger 200 m unna. 1 - 3

ganger i mnd vil reservekraftaggregat er

starte for testkjøring i ca. 1 time.

38 Forurensning til

sjø/vassdrag

Nei Forbruksvann vil ikke være forurenset,

og gå ut med vanlig avløpsvann til

kommunalt renseanlegg. Etableringen av

datasenter kan imidlertid medføre økt

fare for forurensning til sjø/vassdrag.

Risiko for forurensning til sjø og
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vassdrag må sees i sammenheng med

akutt forurensning (hendelse nr. 35), og

vurderes derfor ikke som et eget tema

videre i ROS - analysen.

39 Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)

Nei Planlagt data senter medfører ikke

risikofylt industri som innebærer

kjemikalier/ eksplosiver.

Transport og trafikksikkerhet. Er det risiko for:

40 Ulykke med farlig gods Ja Sør for planområdet er det planlagt

næringsvirksomheter som produserer

biodrivstoff og karbon fra trevirke.

41 Ulykke i av - /påkjørsler Ja Ved utbygging av planlagte tiltak vil

avkjørsler inn til planområdet etableres

fra Follumveien.

42 Ulykke med myke

trafikanter

Ja På generell basis er det risiko for ulykke

med myke trafikanter hvor de ferdes.

43 Andre ulykkespunkter Nei Ingen andre kjente ulykkespunkter.

Andre forhold

44 Er tiltaket i seg selv et

sabotasje - /terrormål

Nei Datasentre kan være et terrormål. ROS -

analysens hensikt er imidlertid å vurdere

risiko - og sårbarhetsforhold som har

betydning for om arealet er egnet til

utbyggingsformålet som områdeplanen

legger opp til. Om datasentre er et

sabotasje - /terrormål faller i kke inn

under vurdering om arealet er egnet til

utbyggingsformålet eller ikke, og

vurderes derfor ikke nærmere i ROS -

analysen.

45 Er det potensiell

sabotasje - /terrormål i

nærheten?

Nei Det er ikke kjennskap til sabotasje -

/terrormål i nærheten av planområdet.

46 Regulerte

vannmagasiner med

spesiell fare for usikker is,

endringer i vanns t and mm

Nei Ikke relevant.

47 Naturlige

terrengformasjoner som

utgjør spesiell fare (stup

etc . )

Nei Området er relativt flatt uten

bratte/farlige terrengformasjoner.

48 Gruver, åpne sjakter,

steintipper etc.

Nei Det er ikke kjente gruver, åpne sjakter,

steintipper eller lignende i eller rundt

planområdet.

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

49 Ulykke ved

anleggsgjennomføring

Ja Under anleggsgjennomføring ved

etablering av datasenter vil det være en

generell risiko for ulykker.
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50 Skolebarn ferdes

gjennom planområdet

Nei Det er ikke tilrettelagt for ferdsel

gjennom planområdet. Under og etter

utbygging vil det heller ikke være

naturlige ferdselsårer for skolebarn i og

gjennom planområdet.

4. 2 Sårbarhetsvurdering

Tabell 5 viser resultatet av fareidentifikasjonen gjennom sjekk listen og

sårbarhetsvurderingen/sårbare områder eller objekter som det burde vies

spesielt fokus på. Sårbarheten graderes i ikke, lite, moderat og svært sårbar.

Tabell 5 : Fareidentifikasjon og sårbare områder/objekter

Hendelse/sit uasjon Sårbarhetsvurdering/sårbare områder og

objekter

Natur - og miljøforhold

2 Snø - /isras Utløpsområdet til aktsomhetssonen for snøskred

nord - vest inntil planområdet heller fra nord - øst til

sør - vest mot Begna. Om et snøskred oppstår vil

ikke skredet utspringe seg innad i planområdet.

Naturens evne til gjenopprettelse er god, og

området vurderes således som lite sårbart for

snøskred/ - ras.

3 Flom Store deler av planområdet ligger på et relativt flatt

platå inntil Begna, og er således utsatt for flom.

Planområdet i seg selv og planlagt tiltak vil derfor

svært sårbart overfor flom i Begna.

5 Radongass Det må tas høyde for at det er radon i grunnen som

kan forårsake konsentrasjoner av radongasser i

bygninger som overskrider anbefalte grenser.

Området skal ikke benyttes til følsom bebyggelse

men tiltaket vil generere arbeidsplasser og dermed

opp hold av mennesker. Området vurderes derfor

som moderat sårbart for radon.

9 Sårbar fauna/fisk Sårbarheten for fauna/fisk knytter seg til dvergloen

og musvåken, som er registrert innenfor

planområdet. Dvergloen, som er nær truet, er en

trekkfugl som oppholder seg i Norge mellom mai og

september, og hekker gjerne i elvekanter og

sandbanker i vann. De n livskraftige skjæra har

habitat tilnærmet hvor som helst, fra kyst og fjell til

urbane omgivelser. Musvåk foretrekker habitat i

kulturlandskap og lunger av skog, og trekker

sørover i august frem til mars/april. Ved utbygging

av planlagte tiltak kan det t enkes at både dvergloen

og musvåken må forflytte seg til andre lokasjoner

med tilsvarende habitatsforhold, og vurderes derfor

som moderat sårbar.



20 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE

Menneskeskapte forhold

12 Kulturminner Kulturminnene i seg selv er relativt sårbare for

uønskede hendelser . De er imidlertid lokalisert inntil

E16, som ved sin byggegrense verner om

kulturminnene til en viss grad. Sårbarheten

vurderes derfor som lav /moderat.

17 Kraftforsyning Det strekker seg en kraftforsyning gjennom

planområdet, som for øvrig er et argument for

lokalisering av datasenter (tilgang til nok kraft).

Skulle det oppstå en uønsket hendelse i anleggs -

/ driftsfasen vurderes sårbarheten som moderat.

K raftforsyningen i seg selv er mindre sårbart, hvor

gjenopprettelse trolig vil være en relativ enkel job b.

Tiltaket i driftsfasen er derimot svært sårbart mot

uønskede hendelser for kraftforsyning.

36 Medfører

planen/tiltaket støv og

støy;trafikk

37 Medfører

planen/tiltaket støy og

støv fra andre kilder

Støyforurensning er uønsket og kan være

helseskadelig. Hvor sårbart et område er for støy er

imidlertid avhengig om arealbruk/planlagt arealbruk

er støyfølsom eller ikke støyfølsomt. Planområdet er

ubebygd, og det legges heller ikke opp til

støyfølsom arealbruk. Planlagte t iltak vil foreslås

pla ssert inn e n for angitte byggegrenser, og om

nødvendig vil det være muligheter for å etablere

støydempende tiltak. På bakgrunn av overnevnte

vurderes området som lite sårbart ovenfor støy.

29 Forurenset grunn Utbygging av datasenter vil ikke i seg selv med føre

økt forurensning i grunnen. Grunnforholdene er

ellers kartlagt i gjeldende områderegulering, hvor

det påpekes at man ikke er kjent med tidligere

forurensninger i området som skal bebygges.

Temaet vurderes derfor som lite sårbart.

35 Fare for akutt

f orurensning

Ved akutt forurensning innenfor planområdet er det

ingen avløpsledninger som kan føre bort eventuell

forurensning. Det er altså knyttet risiko til hvor en

eventuell forurensning ledes. Tatt i betraktning at

området er ubebygd med lite aktivitet (også i

Begna) vurderes sårbarheten som moderat/svært

sårbar.

40 Ulykke med farlig

gods

Området vurderes som lite sårbart for ulykke med

farlig gods, eksempelvis uønskede hendelser med

farlig gods som fører til utslipp til grunnen. Om en

uønsket hendels e skulle oppstå i forbindelse med

farlig gods vil dagens ubebygde område ha god

evne til gjenopprettelse/motstandsevne.

41 Ulykke i av -

/påkjørsler

Sårbarheten for denne hendelsen/temaet knytter

seg til etablering av avkjørsel fra Follumveien inn til

plan området. Follumveien forbi planområdet har

slake svinger og relativt god sikt. Det vurderes
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således at sårbarheten for ulykke i av/påkjørsler er

liten.

42 Ulykke med myke

trafikanter

Det er lite ferdsel av myke trafikanter i og rundt

planområdet i dag. D et er ikke områder som er

spesielt utsatt for ulykker, og sårbarheten vurderes

som lav.

49 Ulykke ved

anleggsgjennomføring

Generell risiko ved anleggsgjennomføring. Moderat

sårbar.
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5 Risikoanalyse og avbøtende tiltak

5. 1 Natur - og miljøforhold

5.1.1 Ras/skred/grunnforhold

Snø - /isras

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

2 Snø - /isras

1

A 2

B 2

C 1

Nord - vest inntil området er det kartlagt et område med aktsomhet for snøskred.

Ifølge seNorge er det imidlertid ikke registrert snøskredhendelser de siste 50

årene i området. Det kan for øvrig være mulig at mindre snøskred ikke er meldt

inn og registrert i databasen. Sannsynligheten for et snøskred skal oppstå

vurderes som lav. Området er i tillegg skogbelagt, noe som ved store

snømengder vil bidra å forhindre utløsningen av et eventuelt skred.

Om et snøskred skulle oppstå vil konsekvensene kunne knytte se g til både

mennesker, miljø og materielle verdier/økonomisk tap. Området er ikke

opparbeidet og det er lav sannsynlighet for at mennesker oppholder seg

innenfor skred - eller utløpsområdet. Vegetasjonen i området kan risikere å bli

revet med, men vil også f ungere som en barriere mot snøskred. Det vil trolig

ikke være nødvendig med betydelige materielle eller økonomiske investeringer

for å gjenoppbygge området til opprinnelig stand etter et eventuelt skred.

Byggegrensen i gjeldende områdeplan grenser til (be rører ikke) et eventuelt

snøskreds utløpsområde.

Flom

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

3 Flom

1

A 1

B 1

C 2

Planområdet ligger langs Elva Begna, og er således utsatt for flom. Årsakene til

flom vil i stor grad være store og vedvarende nedbørsmengder og/eller

snøsmelting. Vassdraget er regulert, men fulle vannmagasin vil redusere

muligheten for regulering og det kan oppstå en udempet flom i vassdragene. I

forbindelse med områderegulering for Follummoen har COWI estimert forventet

vannstand i Begna ved 200 - , 500 - og 1000 - årsflom, se tabell 6 under.
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Tabell 6 : Estimert vannstand v ed flom (aktuell vannstand ved planområdet markert med

kursiv)

Q200 Q500 Q1000

Mellom Hofsfoss og Svinefoss 116,72 moh 117,05 moh 117,23 moh

Mellom Svinefoss og Hensfoss 125,32 moh 125,65 moh 125,83 moh

Nord for Hensfoss 150,32 moh 150,85 moh 151,03 moh

SN L definerer flom som en forholdsvis stor vannføring, hvor det kan være

praktisk å definere flom som en vannføring som går over breddene. I følge N VEs

temakart for historiske flomhendelser gjennom tidene er det ikke registrerte

flo mhendelser i vassdraget de siste 50 årene. Selv om det kan ha oppstått

mindre flommer som ikke kategoriseres som en flomhendelse av N VE vurderes

sannsynligheten som lav. Store flommer i kategorien 200 - , 500 - ellers 1000 -

årsflom ville trolig vært registrert om det oppsto.

Om en flomhendelse skulle oppstå, enten 200 - , 500 - eller 1000 - årsflom vil

konsekvensene være relativt små. Mesteparten av planområdet ligger mellom

137 og 140 moh, og jf. tabell 6 vil ikke vannstanden gå over planområdet. Ved

en eventuell flom er det også knyttet risiko til oversvømmelse innenfor

planområdet (store nedbørsmengder, snøsmelting). På grunn av terrenget, hvor

planområdet ligger som et eget platå i forhold til Begna, vil avrenningen styres

mot Begna i vest. Konsekvensene handler i all hovedsak om materielle verdier

og økonomiske tap. Konsekvensene for mennesker og miljø vurderes som lave

med ingen personskade eller mindre, lokale skader på miljøet.

Risikoen vurderes som akseptabel. For å forhindre ødeleggelser ved lokale

oversvø mmelser skal det ved byggesøknad (VA - plan) planlegges et godt

dimensjonert overvannssystem som har nok kapasitet til å lede bort ov ervann

ved store nedbørsmengder, noe som vil redusere konsekvensene. Utover dette

vurderes det ikke nødvendig med avbøtende t i lt a k for flom, hovedsakelig

grunnet estimert vannstand under planområdets høyde.

Radon

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

5 Radongass

1

A 4

B -

C -

Siden både N GU og Miljøstatus har kategorisert området som usikkert for radon

vurderes sannsynligheten for uønskede hendelser skal oppstå som lav.

Konsekvensene av uønsket hendelse, eksempelvis funn/måling av høye

konsentrasjoner av radon i anleggs - eller driftsfase, vil knytte seg til mennesker

som oppholder seg innenfor planområdet da radon kan være skadelig.

Jf. TEK 10 § 13 - 5 (1) skal bygninger prosjekteres og utføres med

radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses, og

Strekning
Årsflom
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rad onkonsentrasjonen i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m³. Temaet må

derfor følges opp i byggesak, og det bør sikres at det ikke oppstår

konsentrasjoner over maksverdier av radon i henhold til TEK 10.

5.1.2 Natur - og kulturområder

Sårbar fauna/fisk

Hendelse/

s ituasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

9 Sårbar

fauna/fisk 3

A - -

B 2

C - -

Utbyggingen av datasenter vil trolig føre til at artene som er registrert innenfor

planområdet må relokalisere sine habitat. Dette er en hendelse som allerede er

kjent og "akseptert" gjennom vedtatt områderegulering. Risikoen er knyttet til

uønskede hendel ser som kan medføre skade på/for artene.

Under anleggsfasen vil det forekomme fjerning av skogsområder innenfor

planområdet, noe som kan medføre uønskede hendelser som skader fuglene

eller egg/fugleunger. Sannsynligheten for dette er noe avhengig av årsti den

utbyggingen vil foregå (det er trekkfugler som flyr sørover på vinterstid). Det er

vurdert som sannsynlig at uønskede hendelser kan oppstå i anleggsfasen.

Konsekvensene knytter seg til miljø (natur) og skader på artene som nevnt

ovenfor. Konsekvensene vurderes som mindre, lokale skader, og risikoen blir

derfor middels. For å avbøte eventuelle konsekvenser bør det, spesielt i

anleggsperioden, vies spesielt hensyn til artene.

Kulturminner

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

12

Kulturminner 1

A - -

B 2

C - -

Kulturminnene ligger ikke i konflikt med aktuell plassering av datasenteret.

Avkjørselen planlegges heller ikke etablert i tilknytning til kulturminnene, hvor

de også skånes av byggegrensen mot E16. Sannsynligheten for en uønsket er

derfor lav.

Konsekvensene av en uønsket hendelse kan være skade eller ødeleggelse av

kulturminnet. I henhold til konsekvenskategoriene (se tabell 2) vil dette

kategoriseres som mindre, lokale skader. Eventuelle hendelser vil trolig ikke ha

regionale konsekvenser.
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Sammenstilt risiko er derfor vurdert som akseptabel. Ved anleggsarbeid bør det

tas hensyn til kulturminnene. Om det skulle oppdages ukjente kulturminner

innenfor planområdet skal arbeidet stoppe og kulturmyndigheten skal varsles .

5. 2 Menneskeskapte forhold

5.2.1 Strategiske områder og funksjoner

Kraftforsyning

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

17

Kraftforsyning 2

A 3

B -

C 3

Det planlegges å legge om kraftledningen fra høyspent til grunnen. I

anleggsperioden er det derfor knyttet risiko til omleggingen (mennesker), mens

risiko i driftsfasen i all hovedsak knytter seg til uønskede hendelser som kan

påvirke driften av tiltaket ( materielle verdier/økonomiske tap). Sannsynligheten

vurderes som relativt lav.

I forbindelse med arbeid med kraftforsyning vil det alltid være en viss risiko til

stede for alvorlige personskader, eller i verste fall død. For å avbøte risikoen må

det ved a nleggsgjennomføring iverksettes HM S - tiltak for arbeidet med

omlegging av kraftledningen.

Konsekvenser i driftsfasen av en uønsket hendelse vil knytte seg til materielle

verdier/økonomiske tap. Et datasenter er avhengig av krafttilførsel, og et

eventuelt s trømbrudd kan føre til en ugunstig nedetid. Etablering av

strømaggregat vil redusere konsekvensene og sikre driften ved et eventuelt

strømbrudd vil fungere som avbøtende tiltak.

5.2.2 Forurensningskilder

Støv og støy, trafikk

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

36 Støv og

støy;trafikk

37 Støv og

støy;andre

kilder

2

A 2

B 1

C -

Anleggsperioden vil medføre risiko for støv og støv fra anleggstrafikk og – arbeid.

Støv og støy i anleggs - og driftsperiode styres av retningslinjer for behandling

av henholdsvis luftkvalitet (T - 1520/2012) og støy (T - 1442/2016) i
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arealplanlegging. Det er r elativt stor sannsynlighet for at det vil oppstå støy og

støy. Dette er mest aktuelt i anleggsperioden, hvor det i driftsfasen er trafikk til

og fra området samt vifter og ventilasjonsanlegg som vil være de viktigste

støykildene. Dette ansees imidlertid ik ke å medføre uforutsette ulemper.

Sannsynligheten vurderes derfor som mindre sannsynlig.

Konsekvensene av støv og støy knytter seg til mennesker og miljø, hovedsakelig

i anleggsperioden. Det er som tidligere nevnt ingen støyfølsom arealbruk

nærmere enn 2 00 m unna planområdet. Om det skulle oppstå en uønsket

hendelse vil konsekvensene være små/få personskader, og være begrenset til

menneskene som oppholder seg innenfor planområdet i for bindelse med

anleggsarbeidene. Ri sikoen vurderes til akseptabel, og d et foreslås ingen

konkrete avbøtende tiltak. Mindre tiltak som omhandler HM S (bruk av vernesko,

hørselsvern og lignende) betraktes som en selvfølge i anleggsfasen , men vil

samtidig redusere sannsynligheten for uønskede hendelser skal oppstå .

Forurenset gru nn

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

29 Forurenset

grunn 1

A 2

B 2

C 2

Man er ikke kjent med tidligere forurensninger, og det er derfor ikke grunn til å

tro at det er forurenset grunn i planområdet. Mulige uønskede hendelser kan

være graving eller funn av forurensede masser under anleggsperioden. Dette

vurderes som lite sannsynlig, ettersom man ikke er kjent med tidligere

virksomheter og/eller forurensninger innenfor planområdet.

Forurenset grunn kan være skadelig for mennesk er, bygninger, miljø og

omgivelsene ellers. Om en uønsket hendelse skulle oppstå, enten i anleggs - eller

driftsfasen, vil konsekvensene derfor knytte seg til både mennesker, miljø og

materielle verdier/økonomiske tap.

Jf. forurensningsforskriften § 2 - 5 tr edje ledd skal det utføres nødvendige

undersøkelser om det er grunn til å tro at det er forurensede masser i området.

Siden det ikke er grunn til å tro at det er forurensede masser i planområdet er

man ikke lovpålagt å gjennomføre undersøkelser. Det anbefa les likevel å

gjennomføre undersøkelser for å konstatere om det er eller ikke er forurensede

masser i området.

Fare for akutt forurensning

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

35 Fare for

akutt

forurensning

2

A 1

B 3

C 2
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Fare for akutt forurensning oppstår i all hovedsak i forbindelse med

drivstofflagringen til datasenteret. Diesel er giftig for levende organismer i både

vann og land, og uønskede hendelser som lekkasjer i dieseltankene vil medføre

risiko for både mennesker , miljø og materielle verdier/økonomiske tap. I

anleggsperioden vil det også være risiko for spill og søl fra anleggsvirksomheten.

Sannsynligheten for spill og søl fra anleggsvirksomheten er relativt høy, men

dette ansees ikke som den kritiske hendelsen. Lekkasjer i dieseltankene vil være

av større betydning. Dette ansees imidlertid som mindre sannsynlig.

Konsekvensene av kan være at områder hvor det vokser planter "dekkes til" og

tilførselen til oksygen og sollys stenges. Om det oppstår uønskede hendelser

oppstår kan akutt forurensning ledes til ned til Begna, ettersom terrenget i

ytterkanten av planområdet heller mot vest. I tillegg kan forurensning øst for

E16 potensielt ledes inn mot eksisterende vannledning langs Ådalsveien. Selv

om en vannledning i ut gangspunktet skal være tett oppstår det ofte små

lekkasjer – og disse lekkasjeområdene kan være utsatt for forurensning.

Det planlegges flere avbøtende tiltak for å forhindre lekkasjer av dieseltankene.

Først og fremst vil dieselmengden fordeles i flere u avhengige tanker, noe som vil

begrense utslippsmengden ved en eventuell lekkasje og derav redusere

konsekvensene . Tankene vil også installeres med dobbel sikring og

lekkasjevarsler, samtidig som de blir bygget og installert i henhold til gjeldende

forskrif ter.

Utbygging av VA - nettet vil også avbøte konsekvensene noe. Spill og søl fra

anleggsvirksomheten vil kunne trekke ned i grunnen. Lekkasjer i driftsfasen med

etablert VA - nett vil kunne lede bort store deler av en eventuell forurensning til

resipient.

5. 2. 3 T ransport og trafikksikkerhet

Ulykke med farlig gods

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

40 Ulykke

med farlig

gods

2

A 4

B 4

C 4

Ifølge overordnet ROS - analyse for områdereguleringen rapporteres det årlig inn

ca. 50 hendelser til N SD med transport av farlig gods i Norge. I de fleste tilfeller

hvor det oppstår en hendelse med farlig gods, fører dette til akutt utslipp til

grunnen. Sør for planområdet er det planlagt næringsvirksomhet som

produserer biodrivstoff og karbon fra trevirke. Biodrivstoff er klassifisert som

farlig gods etter ADR/RID - regelverket. I forbindelse med disse virksomhetene vil

det derfor foregå transport forbi og gj ennom planområdet ved Follumveien eller

E16. Samtidig vil det foregå transport av diesel inn til planområdet i forbindelse
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med dieseltankene. Transport av farlig gods vil trolig ikke foregå med hyppig

frekvens, og på bakgrunn av blant annet dette vurderes sannsynligheten som

relativt liten.

Uønskede hendelser med farlig gods kan føre til konsekvenser for annen

mennesker, trafikk, redningsmannskap og miljø i form av utslipp til grunn. Det

kan i tillegg medføre konsekvenser for materielle verdier/økonomiske tap –

f.eks. ulykke ved diesel og transportert drivstoff går til spille.

Avbøtende tiltak vil være krav om beredskapsplan og plan for hvordan

dieseltransporten og overføringen (fra transport til tank) skal gjennomføres.

Dette vil redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe.

Avbøtende tiltak for hendelse 37 (Fare for akutt forurensning) vil også være med

å avbøte konsekvensene for ulykke med farlig gods.

Ulykke i av - /påkjørsler

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

41 Ulykke i

av - /påkjørsler 2

A 4

-

-

I krysset mellom E16 og Follumveien er det ikke registrert trafikkulykker i

erioden 1.1.2008 – 1.3.2018. I Follumveien ca. 600m vest for krysset med E16

er det registrert en utforkjøringsulykke med én lettere skadd person (snødekt

vei). Ca. 350 m sør for k rysset er det registrert en utforkjøringsulykke med én

alvorlig og én lettere skadd person (snødekt vei).

Ved av - /påkjørsler er risiko for ulykker alltid tilstede. Ved

anleggsgjennomføringen knytter risikoen seg til trafikkuhell mellom

anleggstrafikk og o rdinær trafikk langs Follumveien. Sannsynligheten vurderes

imidlertid til moderat, ettersom de registrerte ulykkene ikke gir indikasjon på at

området er spesielt ulykkesutsatt eller at det er trafikksikkerhetsmessige

problemer ved planområdets tilslutning til veinettet. Sannsynligheten vurderes

større under anleggsperioden enn ved driftsfasen.

Konsekvensene omhandler mennesker, hvor en uønsket hendelse kan medføre

alvorlige skader eller i verste fall dødsfall. Sammenstilt risiko er derfor i

kategorien farl ig. For å redusere risikoen anbefales det å iverksette avbøtende

tiltak i anleggsperioden, hvor det bør settes krav om beredskaps - og

varslingsplan. I varslingsplan sikres anleggsgjennomføringen med nødvendig

skilting og gjerder etc. Dette vil redusere san nsynligheten for at en uønsket

hendelse skal inntreffe, og dermed redusere risikoen til et mer akseptabelt nivå.
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Ulykke med myke trafikanter

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

42 Ulykke

med myke

trafikanter

1

A 4

B -

C -

Trafikkmengden i Follumveien er relativt lav, og det er svært få syklister og

fotgjengere som benytter veien i dag. De medarbeiderne som velger å sykle til

arbeid vil sannsynligvis være erfarne syklister som ikke vil føle seg utrygge ved

å sykle langs Foll umveien med dagens utforming. Utover bussholdeplassen langs

E16 ved Follumveien er det ikke andre målpunkt for fotgjenger i nærheten av

planområdet, og på bakgrunn av et relativt begrenset kollektivtilbud antas det

også at det er få personer med ærend på d atasenter som vil benytte seg av

bussen.

Sannsynligheten for at en ulykke med myke trafikanter skal oppstå er derfor lav.

Siden konsekvensene av en ulykke vil være alvorlige vurderes den samlede

risikoen som middels.

Det er utfordrende å redusere konsekv ensene av en ulykke med myke

trafikanter. Trafikkanalysen som er utarbeidet i forbindelse med

dispensasjonssøknaden foreslår at det bør vurderes etablert en direkte

forbindelse mellom bussholdeplass og datasenteret for fotgjengere, noe som vil

redusere san nsynligheten for en ulykke skal inntreffe.

5.2.4 Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

Ulykke ved anleggsgjennomføring

Hendelse/

situasjon

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

49 Ulykke ved

anleggs -

gjennomføring

3

A 3

B -

C -

I anleggsfasen ved utbygging en av datasenteret vil det være en generell risiko

for ulykker. Det vurderes at det er relativt sannsynlig at en ulykke kan oppstå,

og konsekvensene kan medføre alvorlige skader. For å redusere risikoen bør det

utarbeides en Sikker jobb - analyse ( SJA) eller tilsvarende. Dette vil kartlegge og

vurdere potensielle farer i forkant av en aktivitet hvor det kan oppstå farlige

situasjoner, noe som vil redusere sannsynligheten for at en ulykke/farlig

situasjon skal oppstå

Det bør ellers utarbeides detalje rte faseplaner for prosjektet som tar hensyn til

den anleggstekniske utførelsen. Sikring av arbeider og generell HMS betraktes

som en selvfølge under anleggsgjennomføring, men vil likevel fungere som et

tiltak for å redusere både sannsynlighet og konsekven s om en ulykke først skulle

oppstå.
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6 Oppsummering og sammenstilling

I tabell 7 nedenfor er det gitt en sammenstilling av hendelsene som er vurdert

aktuelle i ROS - analysen. Tallene indikerer nummeret til hendelsene i henhold til

nummerer ingen fra sjekkliste n i tabell 4 .

ROS - analysen resulterer i følgende antall hendelser innenfor de tre

risikoklassene:

› Lav risiko (grønn): 16 hendelser

› Middels risiko (gul): 6 hendelser

› Høy risiko (rød): 5 hendelser

Det er 14 hendelser som er vurdert som aktuelle, men antall hendelser i tabellen

under er høyere siden enkelte hendelser er vurdert for både mennesker (A),

miljø (B) og materielle verdier/økonomiske tap (C).

Tabell 7 : Sammenstilling av aktuelle hendelser

1 Ufarlig 2 En viss

fare

3 Kritisk 4 Farlig 5 Kata -

strofalt

4 Meget

sannsynlig

3 Sannsynlig 9 B 49A

2 Mindre

sannsynlig

36B, 37B,

35A

36A, 37A,

35C

17A, 17C ,

35B

40A, 40B,

40C , 41 A

1 Lite

sannsynlig

2C, 3A, 3B 2 A, 2B, 3C,

12B, 29A,

29B, 29C

5A, 42A

Majoriteten av hendelsene vurderes til grønn (akseptabel) risiko. Risikoen til

hendelsene vurdert til gul risiko kan reduseres til grønn ved å iverksette

foreslåtte avbøtende tiltak. Eksempelvis vil etablering av strømaggregat

redusere konsekvensene ved et eventuelt strømbrudd, og risikoen vil derfor

være akseptabel. De kritiske hendelsene (rød risiko) omfatter i all hovedsak

trafikkrelaterte hendelser/ulykker. Disse vil uavhengig av planlagt tiltak og

område innebære konsekvenser som ka n være alvorlige skader eller død.

Totalt sett vurderes området som egnet til gjennomføring og etablering av et

datasenter. Området har ikke, og tiltaket medfører heller ikke, vesentlig risiko

som vurderes som uakseptabel for mennesker, miljø eller materie lle

verdier/økonomiske tap.

Konsekvens

Sannsynli ghet
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1 Innledning og bakgrunn 

På bakgrunn av etterspørsel etter areal for mellomstore datasenter i Hønefoss 

søker Follum Eiendom AS om dispensasjon fra kravet om detaljregulering i 

Reguleringsplan 343 Follum. Dispensasjonssøknaden gjelder bare nordre del av 

reguleringsplanen og omfatter om lag 200 dekar. Øvrige krav i gjeldende 

reguleringsplan med hensyn til BYA, byggehøyde, ROS-analyse og trafikkanalyse 

vurderes av Follum Eiendom AS som hensiktsmessige og det søkes ikke 

dispensasjon fra disse. 

COWI er i den forbindelse blitt bedt om å utarbeide en trafikkanalyse, som 

avdekker forhold om trafikkavvikling etter utbygging av datasenteret og øvrige 

eksisterende, planlagte og mulige virksomheter innenfor reguleringsplanene 343 

og 381, se kart i vedlegg 1. 

 

Figur 1 Analyseområdets plassering i forhold til Hønefoss by. Kartgrunnlag Finn.no. 
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1.1 Eksisterende forhold 

Follumveien er koblet til E16 Ådalsveien med et vikepliktregulert T-kryss. Det 

eksisterende vegnettet omkring datasenteret fremgår av figur 2. 

 

Figur 2 Eksisterende veinett omkring planområdet. Kartgrunnlag Finn.no. 

Den trafikale belastningen på E16 fremgår av Tabell 1. Det finnes ikke 

trafikktellinger for Follumveien. Det er derfor gjennomført beregninger for 

generert trafikkmengde til/fra eksisterende og mulige fremtidige funksjoner i 

reguleringsplanene 343 og 381 langs Follumveien som grunnlag for 

kapasitetsberegningene, se avsnitt 5. 

Tabell 1 Eksisterende trafikktall i Ådalsveien ved Follumveien / E16, Statens 

vegvesen. 

Vei ÅDT % tunge År 

E16  6.400 11 2017 

 

Fartsgrensen for både E16 og Follumveien er 60 km/t. Trafikkulykker for 

området behandles i avsnitt 7. 

2 Utbyggingsplaner i planområdet 

Det planlegges etablering av et nytt datasenter på planområdet, som utgjør en 

del av reguleringsplan 343.  

Typiske byggstørrelser for mellomstore datasenter er på 1.000–5.000 m2 

grunnflate. Man kan se for seg flere bygg av samme utforming og størrelse, eller 

bygg som varierer innenfor, eller noe over dette intervallet. Byggehøyden er fra 

1–4 etasjer der hver etasje kan være opptil 5–6 meter høy. Det er normalt ikke 

behov for byggehøyde over 20 meter, men enkelte bygg kan ha tekniske anlegg 

på taket som for eksempel kjøleaggregat og ventilasjon. Dette vil være i tråd 

med gjeldende reguleringsplan.  
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Byggene kan være rene dataprosesseringsbygg, men de fleste vil ha seksjoner 

med tekniske fellesfunksjoner, kontorplasser og møterom, driftsoperasjonsrom 

samt nødvendige personalfasiliteter som pauserom og toaletter.  

 

Figur 3 Grov skisse som viser overordnet plassering av planområdet. Atkomst til 

området vil være fra Follumveien. Til arealet nord for E16 finnes en 

eksisterende undergang under E16. Kartgrunnlag Finn.no. 

Infrastruktur - Veg 

Follumveien vil fungere som atkomst til planområdet og vil også betjene resten 

av reguleringsplanområdene 343 og 381. Det kan være behov for å etablere 

noen flere avkjørsler fra Follumveien enn den ene eksisterende skogsbilveien 

som forbinder området vest for E16. Anslagsvis kan det være aktuelt med 1–3 

nye avkjørsler for å redusere behovet for interne veier mellom byggene og for å 

få bedre areal- og infrastrukturutnyttelse. Hver avkjørsel vil ha begrenset 

trafikk. Atkomst til nordvestsiden av E16 vil skje gjennom eksisterende 

undergang, undergangen har en bredde på 5 m og høyde på 4,5 m. Tinglyst 

atkomst til blant annet Gnr/Bnr 89/3 vil bli opprettholdt gjennom denne 

undergangen.  

I denne trafikkanalysen beregnes kun belastningen på krysset Ådalsveien (E16) 

x Follumveien. Trafikkmengden i Follumveien og til/fra avkjørslene til 

planområdet er så begrenset at det ikke forventes problemer med 

trafikkavviklingen ved avkjørslene. Det anbefales at avkjørslene etableres etter 

anbefalingene i Statens vegvesens håndbøker.  

Arbeidsplasser og regional verdiskaping   

Erfaringsmessig har mellomstore datasenter varierende antall arbeidsplasser per 

datahall. Et første byggetrinn forventes å ha mellom 20 og 30 personer som har 

sine daglige hovedoppgaver på bygget. Ved en full utbygging med 3 byggetrinn 

vurderes ca. 75 årsverk å være tilknyttet området.  
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Trafikkbelastning under drift 

Det antas at hvert utbyggingstrinn vil medføre ca. 30 personbiler til området per 

dag inkl. person- eller varebiler som leverer varer og tjenester hver dag. En til 

to ganger per måned kan det komme en større lastebil eller trailer/semitrailer.  

Ved full utbygging vil daglig person- og varebiltransport sjelden overstige 90 

lette kjøretøy per dag, og 10–15 lastebiler per måned. Forventet 

trafikkbelastning med datasenteret i planområdet beskrives i avsnitt 5. 

Åpningsåret for datasenteret forventes å være i 2019. Det gjennomføres 

kapasitetsberegninger for åpningsår + 10 år, dvs. 2029. 

3 Mulig fremtidig utbygging av E16 ved 

Hønesfoss 

Statens vegvesen har gjennomført utredninger av etablering av ny E16 rundt 

den nordlige delen av Hønefoss. Det er per dags dato for denne rapporten ikke 

vedtatt å gjennomføre ombygging av E16, men det er en mulighet for at 

ombyggingen finner sted innen 2029.  

En mulig ombygging sikter på å forbinde E16 nord for Follum med E16 omkring 

Eggemoen, så det oppnås direkte forbindelse for trafikantene, og de unngår 

omveien via Ådalsveien og Hvalsmoveien. Dermed vil trafikkmengden i 

Ådalsveien/E16 ved planområdet reduseres.  

 

Figur 4 Utredningskorridor A, B og C for ny E16. Statens vegvesen. 

Utredningen inneholder tre scenarier for hvordan trafikken vil avvikles avhengig 

av utformingen av veianlegget. Påvirkningen av trafikken på Ådalsveien 

vurderes i alle tre scenarier å være positiv, dvs. at trafikken på Ådalsveien 



 

 

     

TRAFIKKANALYSE - ETABLERING AV DATASENTER VED FOLLUMVEIEN  11  

C:\evry\temp\trafikkanalyse datasenter.docx  

forventes redusert. Den prosentvise reduksjonen i trafikken på Ådalsveien 

fremgår av tabellen under. 

Tabell 2 Endring i trafikkmengde i Ådalsveien ved utbygging av E16 i ulike 

scenarier. Statens vegvesen, E16 Nymoen – Olum, februar 2018.  

Scenario Endring i trafikkmengden i Ådalsveien 

A -26% 

B -16% 

C -29% 

 

For å sikre robusthet i kapasitetsberegningene utføres beregninger både med 

utgangspunkt i et scenario hvor forbindelsen E16 mellom Nymoen og Eggemoen 

ikke etableres, samt et hvor scenario B etableres. Scenario B medfører minst 

reduksjon i trafikken på Ådalsveien og er dermed det mest konservative. 

Dersom scenario A eller C etableres, vil det oppnås en bedre trafikkavvikling i T-

krysset Ådalsveien x Follumveien enn beregnet for scenario B.  

4 Status og planer for planområde 381 

Umiddelbart sør for tiltaket, på andre siden av Follumveien er det tilstøtende 

arealer som er regulert for industri gjennom områdeplan 381 «Treklyngen» 

(vedtatt 2014). 

 

Områdeplan 381 er utarbeidet med fokus på storskala arealkrevende industri for 

å tilrettelegge for framtidig utvidelse av aktivitetene på Follum fabrikkområde og 

områdeplan 343. Områdeplan 381 forventer at det meste av trafikken fra 

arealet vil benytte Follumveien og krysset Follumveien x E16 Ådalsveien. 

Områdeplan 381 krever blant annet detaljregulering og prosjektering av 

relevante trafikkløsninger før arealet tas i bruk. 

 

Per juni 2018 foreligger det ingen konkrete planer for å ta arealene under 

områdeplan 381 i bruk. Det er vurdert at de mest sannsynlige scenariene for 

dette området vil være at det vurderes som utvidelsesareal for aktiviteter av 

samme karakter som beskrives for Follum, områdeplan 343. I praksis vil det 

være treforedlingsanlegg, datasenter, eller kombinasjoner av dette og anlegg av 

lignende karakter. Beregnet trafikalt grunnlag for område 381 finnes i avsnitt 5. 
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5 Trafikalt grunnlag 

Trafikk til/fra planområde 343 (planområdet) 

I plangrunnlaget for reguleringsplan 343 ble det gjort analyser og 

framskrivninger av trafikken langs Follumveien fra 2008 og fram til full 

utbygging. I denne reguleringsplanen ble det forutsatt full drift på papirfabrikken 

og storskala biodrivstoff-produksjon som begge ville være transportintensive 

aktiviteter. I tillegg var den nordlige delen av planområdet avsatt til industri og 

næring som inkluderer både lager og kontorvirksomhet1. 

Ved å bruke deler av næringsarealet til datasenter vil trafikkbelastningen gå 

vesentlig ned i forhold til om arealet skulle blitt brukt til lager og kontor. 

Follum Eiendom AS har i samarbeid med COWI utført en beregning av 

trafikkgenerering fra planområde 343 som grunnlag for kapasitetsberegningene. 

Disse kan sees i vedlegg. I tabellen under og i vedlegg 3 er det derfor angitt 

reviderte trafikkestimat fram mot realistisk utbygging av arealene.  

Tabell 3 Virkedøgnstrafikk (VDT) i Follumveien til/fra planområde 343, 2029 

(beregnet). 

VDT – lette kjøretøy VDT – tunge kjøretøy VDT i alt Årstall 

452 334 786 2029 

 

Virkedøgntrafikken fra justert planområde 343 på knappe 800 kjøretøyer er 

lavere enn situasjonen i 2008, jf. "Områderegulering Follum", hvor 

virkedøgntrafikken ble vurdert til ca. 1.400 kjøretøyer. Situasjonen med full 

utbygging ble vurdert til å generere en virkedøgntrafikk på ca. 3.600 kjøretøyer, 

se vedlegg 5. 

Trafikk til/fra planområde 381 

Det foreligger en grundig trafikkanalyse2 fra planarbeidet for plan 381 (2013), 

hvor det er gjennomført trafikkberegninger for scenarier på kort og langt sikt. På 

kort sikt (5–7 år etter rapportens utarbeidelse) forventes generert en VDT på 

383 kjøretøy inkl. tillegg på 10% for annen trafikk og på langt sikt (10–15 år 

etter rapportens utarbeidelse) en VDT på 2.508 kjøretøy. Men på samme måte 

som for planområde 343 har teknologiendringer medført betydelige reduksjoner 

i antall ansatte og trafikkintensiteten per verdiskapingsenhet for de relevante 

typene av storskala industri. Samtidig har det ikke vært utvikling i området 

siden rapporten ble utarbeidet i 2013. Dermed er forutsetningene for utviklingen 

på kort sikt ikke oppnådd. 

 

Et oppdatert estimat av trafikkmengde fra områdeplan 381 (405 dekar industri) 

kan gjøres ved ekstrapolering fra områdeplan 343 (852 dekar industri). Dersom 

man legger til grunn 786 VDT for område 343, får man for område 381 en 

trafikkmengde på 374 VDT. Dette tallet svarer omtrent til beregnet 

trafikkgenerering for området på kort sikt jf. rapporten fra 2013. Dermed 

                                                
1 Se vedlegg 5 / Områderegulering Follum", Norconsult, 2010. 
2 Trafikkanalyse Follum Industriområde, COWI, 2013. 
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vurderes det at trafikkmengden er realistisk for utviklingen i område 381 i 

perioden frem til 2029. 

 

I rapporten fra 2013 utgjorde tungtrafikkandelen 60 % av trafikken til og fra 

område 381. Samme fordeling benyttes til den oppdaterte beregningen, slik at 

robustheten av kapasitetsberegningen økes. 

 

Tabell 4 Virkedøgnstrafikk (VDT) i Follumveien til fra planområde 381, 2029 

(beregnet). 

VDT – lette kjøretøy VDT – tunge kjøretøy VDT i alt Årstall 

150 224 374 2029 

 

Samlet trafikkmengde i Follumveien 

Samlet trafikkmengde i Follumveien sees i tabellen under. Det er lagt til 

trafikkmengde tilsvarende +10% for lette kjøretøy og +5% for tunge kjøretøy 

for gjennomkjøringstrafikk. Dette gjøres for å ta hensyn til at noen beboere i 

områdene mot sør kan benytte Follumveien, samt at det kan være tungtrafikk 

som kjører via Follumveien til næringsområdet Tyrimyra lengre vest. 

Tabell 5 Beregnet virkedøgnstrafikk (VDT) i Follumveien, 2029. 

Reisemål VDT -  lette 

kjøretøy 

VDT – tunge 

kjøretøy 

VDT i alt 

Til/fra planområde 343 452 334 786 

Til/fra planområde 381 150 224 374 

Gjennomkjøringstrafikk3 60 28 88 

I alt 662 586 1.248 

5.1 Trafikkmengde i ettermiddagsmakstime 

Det gjennomføres kapasitetsberegninger for en ettermiddagsmakstime. Dette er 

perioden i løpet av døgnet hvor størst mengde trafikk forlater Follumveien videre 

til Ådalsveien og dermed belaster krysset mest. 

Det forutsettes til kapasitetsberegningen at all trafikk går via E16. Dette 

vurderes realistisk for lastebiltrafikken til/fra område 343 og 381 siden 

Follumveien mot vest forbindes til småveier og boligområder. En liten andel av 

biltrafikken til/fra område 343 og 381 vil sannsynligvis kjøre til/fra vest i 

Follumveien, men det vil sannsynligvis kun dreie seg om relativt få kjøretøy, 

f.eks. medarbeidere som bor i området sørvest for planområdet. For å gjøre 

kapasitetsberegningene mer robuste antas det derfor at alle lette kjøretøy også 

kjører via E16. 

Til beregningen forutsettes det at 20 % av reisene med lette kjøretøy foretas i 

makstimen. Denne trafikken fordeles ut på veinettet ved at 20 % antas å kjøre 

fra E16 Ådalsveien til Follumveien, mens 80 % kjører fra Follumveien til E16 

                                                
3 Tillegg på +10 % av VDT med lette kjøretøy og tillegg på +5% av VDT med 

tunge kjøretøy. 
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Ådalsveien, som svarer til en situasjon hvor mesteparten av trafikken er 

pendling hjem fra arbeid. 

Turene med tung trafikk vurderes fordelt jevnt over 10 timer. Dvs. at 10 % av 

tungtrafikken kjører i ettermiddagsmakstimen. Samtidig fordeles tungtrafikken 

50/50 henholdsvis ut og inn i Follumveien. Dette gir at trafikken til og fra 

Follumveien fordeles som vist i tabellen under. 

Tabell 6 Trafikkmengde i ettermiddagsmakstime til/fra Follumveien, 2029. 

 Makstime – lette 

kjøretøy 

Makstime – tunge 

kjøretøy 

Makstime – i alt 

Til Follumveien 26 29 55 

Fra Follumveien 106 29 135 

I alt 132 58 190 

 

Eksisterende trafikkmengde i Ådalsveien er i Statens vegvesens vegkart angitt til 

en ÅDT på 6.400 kjøretøy (2017). Andelen av tunge kjøretøy er på 11 %.  

ÅDT omregnes til VDT med en faktor på 1,1, som gir at VDT for Ådalsveien er 

7.100 kjt/døgn (2017). Ettermiddagsrush vurderes til maksimalt 12 % av VDT. 

Trafikken fremskrives til 2029 med en faktor på 1,16 for lette kjøretøy og 1,27 

for tunge kjøretøy. Framskrivningsfaktorene stammer fra EFFEKT. 

5.2 Fordeling i veinettet 

Følgende avsnitt omhandler trafikkens fordeling til det omkringliggende veinettet 

fordelt på kjøretøytyper.  

Biltrafikk 

Det antas at biltrafikken til og fra anlegget fordeler seg på E16 med 50 % til/fra 

nord og 50 % til/fra sør. En vesentlig del av medarbeiderne vil sannsynligvis bo i 

Hønefoss og kjøre via Hønengata og Ådalsveien, mens en tilsvarende andel vil 

komme via E16 fra nord eller fra E16 som går vest for Hønefoss. Tilsvarende 

forutsettes gjeldende for servicefunksjoner (håndverkere et.). 
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Figur 5 Vurdert fordeling av biltrafikk generert av datasenteret i krysset E16 x 

Follumveien. Kartgrunnlag Finn.no. 

Tungtrafikk 

Det antas at trafikken til og fra Follumveien fordeler seg på E16 med 90 % til/fra 

nord og 10 % til/fra sør. En vesentlig andel av tungtrafikken skal sannsynligvis 

til E16 for å kjøre lengre turer og samtidig det er mindre hensiktsmessig for 

lastebiler å kjøre gjennom Hønefoss. 

 

Figur 6 Vurdert fordeling av tungtrafikk generert av datasenteret i krysset E16 x 

Follumveien. Kartgrunnlag Finn.no. 

Fordelingen av biltrafikk i T-kryss Ådalsveien/Follumveien i ettermiddagsrush 

fremgår av Tabell 7. 
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Tabell 7 Biltrafikk i ettermiddagsrush i 2029 med utbygging langs Follumveien. 

Lette kjøretøy Venstre Rett frem Høyre 

Ådalsveien nord  442 13 

Ådalsveien sør 13 442  

Follumveien 53  53 

 

Fordelingen av tungtrafikk i T-kryss Ådalsveien/Follumveien i ettermiddagsrush 

fremgår av tabellen under. 

Tabell 8 Tungtrafikk i ettermiddagsrush i 2029 med utbygging langs Follumveien. 

Tunge kjøretøy Venstre Rett frem Høyre 

Ådalsveien nord  59 26 

Ådalsveien sør 3 59  

Follumveien 26  3 

 

Fordelingen av samlet trafikk i T-kryss Ådalsveien/Follumveien i 

ettermiddagsrush fremgår av tabellen under. 

Tabell 9 Samlet trafikk i ettermiddagsrush i 2029 med utbygging langs 

Follumveien. 

Alle kjøretøy Venstre Rett frem Høyre 

Ådalsveien nord  501 39 

Ådalsveien sør 26 501  

Follumveien 79  56 

 

  



 

 

     

TRAFIKKANALYSE - ETABLERING AV DATASENTER VED FOLLUMVEIEN  17  

C:\evry\temp\trafikkanalyse datasenter.docx  

6 Kapasitetsberegninger 

Modellberegningen av T-kryss er utført i simuleringsverktøyet SIDRA. 

Modellberegningen tar utgangspunkt i nåværende trafikkmengder og de 

forventede genererte trafikkmengdene fra datasenteret. Det gjennomføres en 

kapasitetsberegning for ettermiddagsrush i 2029 der det også er tatt hensyn til 

generell trafikkvekst.  

Vurdering av kapasiteten i kryss er utført på bakgrunn av LOS-begrepet (Level 

of Service), som er definert i Tabell 10. 

Tabell 10 Definisjon av LOS (HCM 2010) 

LOS Beskrivelse Middelforsinkelse 

[sek.] 

Vikeplikt 

A Nesten ingen forsinkelse <10 

B Begynnende forsinkelse 10-15 

C Liten forsinkelse 15-25 

D Noe forsinkelse 25-35 

E Stor forsinkelse 35-50 

F Meget stor forsinkelse >50 

 

6.1 Resultater 

Trafikkbelastningen i T-krysset er størst i ettermiddagsrush, hvor størst antall 

kjøretøy kjører ut fra sideveien Follumveien, og derfor utføres 

kapasitetsberegningene for ettermiddagsmakstimen.  

Det er også gjennomført en kapasitetsberegning for situasjonen ved etablering 

av en ny forbindelse på E16 mellom Nymoen og Eggemoen. Det tas utgangpunkt 

i scenario B der trafikken i Ådalsveien reduseres med 16 %, dvs. det mest 

konservative av de tre alternativene. 

Detaljert resultat av beregningene finnes i vedlegg 2.   
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Ådalsveien/Follumveien uten ny E16 

Kapasitetsberegningen viser at trafikken kan avvikles akseptabelt i 

ettermiddagsrush i 2029 med forutsatt utbygging. Venstresvingende trafikanter 

fra Follumveien vil ha en gjennomsnittlig forsinkelse på 19 sekunder dvs. 

servicenivå C. De resterende trafikkstrømmene har servicenivå A, som tilsvarer 

en gjennomsnittlig forsinkelse på under 10 sekunder.  

Samlet belastningsgrad for krysset er omtrent 0,4. Dette indikerer at det er god 

restkapasitet i krysset. 

 

Figur 7 Kapasitetsberegning for Ådalsveien/Follumveien. Ettermiddagsrush 2029 

med utbygging langs Follumveien og uten ny E16 forbindelse nord om 

Hønefoss. Servicenivå i Follumveien er vist for venstresvingende 

trafikanter fra Follumveien. Servicenivå for høyresvingende fra Follumveien 

er A. 
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2029 med ny E16 – Scenario B 

Kapasitetsberegningen viser at trafikken kan avvikles akseptabelt i 

ettermiddagsrush. Venstresvingende trafikk fra Follumveien vil ha en 

gjennomsnittlig forsinkelse på 14 sekunder (servicenivå B).  

Samlet belastningsgrad for krysset er omtrent 0,3. Dette indikerer at det er god 

restkapasitet i krysset. 

 

Figur 8 Kapasitetsberegning for Ådalsveien/Follumveien. Ettermiddagsrush 2029 

med ny E16 forbindelse nord om Hønefoss og utbygging langs 

Follumveien. 
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7 Trafikksikkerhet 

Det er ikke registrert trafikkulykker i krysset E16 x Follumveien i perioden 

1.1.2008 – 1.3.2018.  

I Follumveien ca. 600 m vest for krysset med E16 er registrert en 

utforkjøringsulykke med 1 lettere skadet person. Veien var snødekket. 

På E16 er det ca. 150 m nord for krysset med Follumveien registrert en 

påkjøring bakfra som involverte 3 kjøretøy. 1 person ble lettere skadet.  

Ca. 350 m sør for krysset med Follumveien er det på E16 registrert en 

utforkjøringsulykke med 1 alvorlig og 1 lettere skadet person. Veien var 

snødekket. 

 

Figur 9 Trafikkulykker med personskade i veinettet omkring planområdet i 

perioden 1.1.2008 – 1.5.2018. Statens vegvesens vegkart. 

De registrerte ulykkene gir ingen indikasjon på at området er spesielt 

ulykkesutsatt eller at det er trafikksikkerhetsmessige problemer ved 

planområdets tilslutning til veinettet.  

7.1 Myke trafikanter 

Trafikkmengden i Follumveien er relativt lav, og det er svært få syklister og 

fotgjengere som benytter veien i dag. Det vurderes at etableringen av 

datasenteret i seg selv vil medføre relativt få syklister og fotgjengere.  

Ansatte som velger å sykle til arbeid vil sannsynligvis være erfarne syklister, 

som ikke vil føle seg utrygge ved å kjøre i Follumveien med veiens nåværende 

utforming.  

Utover bussholdeplassen langs E16 ved Follumveien er det ikke andre målpunkt 

for fotgjengere i nærheten av planområdet. På bakgrunn av et relativt begrenset 

kollektivtilbud antas det at relativt få personer med ærend på datasenteret vil 

benytte seg av bussen. I forbindelse med videre prosjektering av datasenteret 
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bør det vurderes om det skal etableres en direkte forbindelse for fotgjengere 

mellom bussholdeplassen og datasenteret. 

8 Konklusjon og anbefaling 

Trafikken kan avvikles hensiktsmessig i krysset E16 Ådalsveien x Follumveien i 

en situasjon med forventet utbygging langs Follumveien (område 343 og 381) 

og eksisterende veinett. Dersom det etableres en ny E16 forbindelse nord for 

Hønefoss, vil trafikkavviklingen i krysset ytterligere kunne forbedres. 

Trafikksikkerhetsmessig er det ikke særlige problemstillinger som må håndteres 

i veinettet rundt planområdet. Avkjørsler til datasenteret bør etableres etter 

anbefalingene i Statens vegvesens håndbøker så det sikres at det er tilstrekkelig 

sikt, veibredde m.m. 

Området rundt Follumveien har begrenset relevans for myke trafikanter, og det 

vil stort sett kun være voksne personer som ferdes som myke trafikanter i 

området. Det bør undersøkes om det skal etableres en gangforbindelse mellom 

datasenteret og busstoppet ved krysset Ådalsveien x Follumveien.  

Dersom utbyggingen av område 381 viser seg å være mer omfattende enn 

forutsatt, bør det gjennomføres en ny trafikkanalyse. Dette med tanke på å 

avdekke om det bør gjennomføres tiltak i veinettet for å opprettholde en god 

trafikkavvikling i området.  
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9 Vedlegg 

 

1 Reguleringsplaner 343 og 381 

2 Sidra resultater - movement summary 

3 Beregnet trafikk for område 343 

4 Beregnet trafikk område 381 

5 Tidligere scenarier for utvikling i trafikken i Follumveien 
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1. Reguleringsplaner 343 og 381 

 

 

Figur 10 Grov skisse visende område for reguleringsplan 343 (rød) og 381 (gul). 

Kartgrunnlag Ringerike kommune. 
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2. Sidra resultater – Movement Summary 

 

E 16 Ådalsveien x Follumveien 2029 

 

E 16 Ådalsveien x Follumveien – scenario B 2029 
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3. Beregnet trafikk for område 343 

Trafikkmengde generert av område 343 vises i tabellen under. Trafikkmengden 

beregnes på bakgrunn av et estimat av antall ansatte, og det regnes med 1,2 – 

1,3 kjøretøysbesøk per medarbeider så det tas hensyn til servicetrafikk, 

besøkende mv. Samlet genererer området i 2029 en VDT på 786 kjøretøyer i 

Follumveien. 

Tabell 11 Beregnet antall kjøretøysbesøk for område 343. Virkedøgnstrafikken 

beregnes som 2 gange besøkstallet. Virkedøgntrafikken i Follumveien som 

følge av område 343 er således 786 kjøretøyer. 

  

  

2018 2018 2020 2020 2029 2029 

Virksomhet 

  

Virkedøg

n p/v4 

Virkedøg

n lastebil 

Virkedøg

n p/v 

Virkedøg

n lastebil 

Virkedøg

n p/v 

Virkedøg

n lastebil 

Treklyngen/Follum 10 0 10 0 10 0 

Vardar 7 2 7 2 7 4 

PAN med fl 10 2 15 2 15 2 

RK teknisk 80 5 10 2 10 2 

RK hjemmehjelp 30 0 0 0 0 0 

Øvrige småfirma 10 0 20 1 25 1 

Energi/infrastruktur/vedlikehold 2 1 2 1 2 1 

Varma 10 2 10 3 10 5 

              

Tømmerterminal 2 21 2 21 2 21 

St1 0 0 0 0 25 81 

ELKEM 0 0 0 0 5 10 

Framtidig prosjekt X 0 0 0 0 25 40 

              

DC Lager 30 0,1 30 0,1 30 0,1 

DC 1 0 0 30 0,1 30 0,1 

DC X 

  

0 0   0,0 30 0,1 

 
Virkedøg

n p/v 

Virkedøg

n lastebil 

Virkedøg

n p/v 

Virkedøg

n lastebil 

Virkedøg

n p/v 

Virkedøg

n lastebil 

SUM Virkedøgn (besøk) 

  

191 33 136 32 226 167 

I alt 
     

393 
       

Årlige kjøretøybesøk, etter størrelse 63.377 10.913 45.127 10.600 74.991 55.515 

Årlige kjøretøybesøk, totalt 
 

74.290 
 

55.727 
 

130.506 

 

                                                
4 Personbiler og varebiler 
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4. Beregnet trafikkmengde for område 381 

Område 343 med et areal på 852 dekar genererer 786 VDT.  

Område 381 er på 405 dekar. Med samme turgenerering per dekar som område 

343 vil område 381 således generere en VDT på 374 kjøretøyer i Follumveien. 
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5. Tidligere scenarier for trafikal utvikling i 

Follumveien 

I Områdeplan Follum fra 2010 er angitt beregnede trafikkmengder for 2008 

(daværende situasjon) og beregnet et scenario for 2010 med utbygging av 

området. 

Tabell 12 Beregnet trafikkmengde i Follumveien, "Områderegulering Follum", 

Norconsult, 2010. 

 VDT personbiler VDT lastebiler VDT i alt 

Eksisterende trafikk 

2008 
1.200 200 1.400 

Trafikkprognose med 

utbygging, 2010 
2.960 630 3.590 

 

Det bemerkes, at eksisterende trafikkmengde i 2008 var litt høyere i 

Follumveien enn beregnet samlet trafikkmengde i 2029 i oppdatert scenario, 

som er beskrevet i denne trafikkutredningen.  

Trafikkmengden i "2010"-scenariet fra Områdereguleringen er knappe 3 ganger 

så stor som beregnet trafikkmengde i 2029 i det oppdaterte scenariet i denne 

trafikkutredningen. 







Hans Erik Gamkinn

Hvalsmoveíen 93.

3514 HØnefoss.

CowiAS

Hvervenmoveien 45.

3511 Hønefoss
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Jee motsetter meg at det gis dispensasíon fra detaliregulerins i

resuler¡nsspla n 343 Follum.

Grunnen til at jeg motsetter meg dette kravet er som grunneíere til naboområde. Området er i dag

regulert til industri, bakgrunnen for reguleringen var at det skulle etableres skogrelatert industri.

Datasenter har, etter mitt syn, íkke ha noe med skogrelatert eller treforedling å gjøre, derfor mener

jeg den reguleringen som ble foretatt på bestilling av Follum eiendom eller Treklyngen i 2012 må tas

opp til full vurdering igjen. Reguleringsplanen må i sin helhet gjennomgås når det planlegges med et

helt annet bruksområde.

Som nabo, gnr. 89 bnr L, er jeg eier av ca. 50 % av Børdalsmoen. Sammen med en nabo, Ragnhild

Alme Borlaug, sendte vi inn en alternativ plan, boligbygging, for dette område. Planen ble tatt ínn i

reguleringsplanen og står fortsatt der som et alternativ hvis Treklyngen ikke klarte å utvikle hele

området til skogrelatert industr¡. Jeg mener Treklyngen / Follum eiendom nå har langt overgått det

som jeg syntes er akseptabel tid med hensyn til båndlegging av annen manns eiendom.

Men uansett hva som i framtiden blir etablert er støynivået fra kjølevifter på slike datasentere så

høyt at det vil sjenere sterkt, om det er arbeidsplasser ( ref. klager og støyproblemer fra

nabobedrifter til et tilsvarende dataanlegg på Hensmoen )eller boliger. Jeg påpeker også den rette

luftlinjen og nærheten til eksisterende boliger og boligområde ( Almemoen som faktisk kommunen

var en pådriver for å få gjennomført)

Minner også om at det i utgangspunktet, 1985, var Follum og Norske Skog som kjøpte området til
skogrelatert ind ustri.

Jeg vil også forlange at v¡rksomheten som blir etablert vurderes opp mot lover og forskrifter som

relateres til støy både i forbíndelse med etablering av boliger og industri ( arbeidsplasser ):



Miljødepartementet oppgir følgende regler:

Plan og Bygningsloven, Forurensningsloven, Folkehelseloven, Arbeidsmiljøloven og andre som kan

relateres til støy.

Krever også at det foretas en vurdering av ulempene på naboområdene , både som industrÍ - og

boligregulert, uten datasenter og med datasenter eller annen aktuell industri. Bekymringen min går

på stØy på dÍsse områdene, som kan gjØr disse områdene verdiløse.

Ut fra at vi har andre planer for området viljeg tro jeg må går videre med saken hvis jeg ikke får
gehør for bekymringene.

Mvh.

Alme: 1. august 2018,

Hans Erik Gamkínn

hesamkinn@emai!com.

Mob: 41695999.

Kopi:

Ringerike Kommune, Ane Marie Rydland.
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Fra: Bjertnæs Anne-Mette [anne-mette.bjertnas@vegvesen.no] 

Til: Ståle Hansteen [SAHS@cowi.com] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; fmbupost@fylkesmannen.no [fmbupost@fylkesmannen.no] 

Sendt: 03.07.2018 12:37:23 

Emne: 18/148910-1 - Datasenter ved Follumveien - Ringerike - dispensasjon 

Vedlegg:  

Tiltak som krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan må sendes kommunen som skal ta stilling til det og be oss om uttale når det berører riks- eller 
fylkesveg.  
Det er lagt fram en dispensasjonssøknad som ikke har tiltak for g/s- trafikk og kollektiv. Plan må inneholde tiltak for disse trafikantgruppene. 
Vi avventer kommunens behandling. 
 
 
Med hilsen 
Anne-Mette Bjertnæs 
 
Seksjon: Plan og forvaltning Buskerud 
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 

Besøksadresse: Tollbugata 2, DRAMMEN 
Telefon: +47 32214342  Mobil: +47 91633462  e-post/Lync: anne-mette.bjertnas@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-sor@vegvesen.no 

 
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?  
 

 

 

Fra: Ståle Hansteen [mailto:SAHS@cowi.com]  
Sendt: 29. juni 2018 14:42 
Til: Firmapost-Sør <firmapost-sor@vegvesen.no>; postmottak@bfk.no; postmottak@ringerike.kommune.no; fmbupost@fylkesmannen.no 
Kopi: Aaberg, Rolf Jarle <rja@viken.skog.no>; Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no>; A112776_Mail 
<A112776_Mail@cowi.com> 
Emne: Varsel om dispensasjonssøknad 
 
Vedlagt oversendes varsel om dispensasjonssøknad for datasenter ved Follumveien i Ringerike. 



Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og Ringerike kommune varsles både som naboer og berørte myndigheter. Fylkesmannen i Buskerud varsles 

som berørt myndighet. 

Dispensasjonssøknaden med tilhørende ROS-analyse og trafikkanalyse vedlegges.  

Vennlig hilsen 
Ståle Hansteen 
Arealplanlegger / sivilarkitekt MNAL 
 
COWI 
COWI AS (NO)  
Hvervenmoveien 45  
3511 Hønefoss  
Norge  
 
Mobil/Mobile: +47 93 00 21 17  

Email: sahs@cowi.com  

www.cowi.no / www.cowi.com  

 







 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3278-4   Arkiv: GNR 139/13, 

139/76  

 
 

 

Rammetillatelse til prosessanlegg for bi-produkter Gnr/bnr 139/13, 139/76 

- Nordmoveien 26 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse fra 

Mesterbygg Ringerike AS, søknaden om dispensasjon fra pbl. § 29-4, nabomerknad 

fra Thorvald Rognerud, reguleringsplan nr. 162 – Hovlandsmoen industri og dette 

saksframlegget:  

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 29-4 godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

 

  

Utskrift sendes 

Mesterbygg Ringerike AS, Postboks 1146, 3503 HØNEFOSS 

Moelven Soknabruket AS, Nordmoveien 48, 3534 SOKNA 

Thorvald Rognerud, Hovland Gård, 3534 SOKNA 

 

Sammendrag 

Mesterbygg Ringerike AS har søkt om rammetillatelse på vegne av tiltakshaver 

Moelven Soknabruket AS for å etablere et prosessanlegg for bi-produkter. Det er 

søkt dispensasjon fra begrensningen i maksimal høyde i plan- og bygningsloven 

(pbl.) § 29-4. Høyeste byggverk i tiltaket vil bli 27 meter. Det er én nabomerknad til 

tiltaket, denne dreier seg om støy fra virksomheten. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
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Moelven Soknabruket ønsker å etablere et prosessanlegg for bi-produkter hvor det 

skal produseres pellets. Soknabruket er et sagbruk som foredler tømmer til 

bygningsmaterialer. Sagflis er et biprodukt av virksomheten, og dette blir i dag sendt 

ut av landet til videre foredling. Moelven Soknabruket ønsker nå å gjøre denne 

foredlingen selv. Ansvarlig søker skriver at denne virksomheten vil generere mer 

industri og arbeidsplasser.  

 

Tegningene vedlagt dette saksframlegget er underlagt taushetsplikt, og dermed 

unntatt fra offentlighet, jf. offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd 

punkt 2. 

 

 

Beskrivelse av saken 

For å etablere prosessanlegget skal det settes opp flere forskjellige bygninger og 

konstruksjoner, som vist på tegninger. Det høyeste byggverket i prosessanlegget vil 

bli 27 meter høyt. Totalt vil ny bebyggelse få et bebygd areal på 2905 m2, og 

eiendommene vil få en samlet utnyttingsgrad på 0,10. 

 

Thorvald Rognerud har kommet med nabomerknad til tiltaket. Merknaden retter seg 

mot støy, og han ber om dokumentasjon på at støy ikke vil overstige grenser i en 

kjøpekontrakt fra 1974 mellom AS Skogeiernes Impregneringsverk og Einar Martin 

Rognerud. Merknaden opprettholdes med mindre det kan dokumenteres at disse 

støynivåene kan overholdes.  

 

Moelven Soknabruket har fått utarbeidet støyrapport med beregninger av støy fra ny 

pelletsfabrikk. Beregningene fra støyrapporten viser at det vil bli mindre endringer av 

støyforholdene som følge av ny pelletsfabrikk. I rapporten vises både dagens 

situasjon og beregnet støynivå for naboene etter bygging av ny pelletsfabrikk.  

 

For eiendommen til Thorvald Rognerud, Hovlandsveien 4 og 6, kan beregningene 

oppsummeres slik: 

 

 Dagens situasjon Sum støy inkl. ny 

pelletsfabrikk 

Beregningspunkt Lden (dB) Lnight (dB) Lden (dB) Lnight (dB) 

Hovlandsmoveien 4 51 45 52 45 

Hovlandsmoveien 6 54 47 54 48 

 

I rapporten oppsummeres beregningsresultatene slik: «Beregnet støynivå hos nabo 

ligger i dag i overkant av de grenseverdiene som er gitt for støy i nattperioden etter 

retningslinje T-1442. Nye anlegg vil bidra til å øke støyen dersom det ikke gjøres 

støyreduserende tiltak. Tabell 5 viser beregnet støynivå som sum av dagens 

situasjon og bidrag fra nye planlagte anlegg. Støykart er vist i Figur 4. 

Det planlegges å bruke et område sør- øst for nytt pelletsanlegg til mellomlagring av 

råvarer; med opplagrede hauger av flis og sagspon av opptil 4 m høyde. Dette vil gi 

en ekstra skjermingseffekt for støy mot sør-øst som ikke er vist i beregningene.» 
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Forholdet til overordnede planer 

Området er omfattet av reguleringsplan 162 – Hovlandsmoen Industri, hvor det er 

regulert til industri. Reguleringsplanen trådte i kraft fra 23.07.1985.  

 

I reguleringsbestemmelsene § 7 følger det at «Bebyggelsen skal oppføres av 

branntrygge materialer og ikke overstige 2 etasjer. Høyeste tillatte utnyttelsesgrad er 

0,3.» 

 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 regulerer vilkårene for 

dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for at kommunen kan innvilge en 

dispensasjonssøknad. For det første må ikke «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig 

tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å gi dispensasjon være klar større enn 

ulempene etter en samlet vurdering». Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, kan 

det etter kommunens skjønn gis dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger og vedtak i denne saken. Det har tidligere vært 

behandlet flere ulike byggesøknader på eiendommen. Søknad om rammetillatelse 

for pelletsfabrikk (arkivsak 18/3448) behandles i samme møte som søknad om 

rammetillatelse for ny energisentral.  

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen. Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer 

som inntekt for kommunen. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Dispensasjonssøknaden anses å være av lokal karakter. Rådmannen vurderer at det 

ikke er behov for høringer eller innhenting av ytterligere informasjon i denne saken. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er søkt om dispensasjon for et relativt stort avvik fra høydebegrensningene både 

i reguleringsplanen og i plan- og bygningsloven. Det kan være et spørsmål av 

prinsipiell karakter om man ønsker å tillate så store avvik gjennom dispensasjon, 

eller om slike vurderinger bør tas gjennom reguleringsplanprosess. 

 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjonssøknaden 

Det er søkt om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4, som fastsetter 

maksimal byggehøyde til 8 meter for gesims og 9 meter for møne, der annet ikke 

følger av plan. I dette tilfellet fastsetter reguleringsplan nr. 162 § 7 at bebyggelsen 

ikke kan overstige 2 etasjer. I dag brukes ikke lenger etasjeantall for å fastsette 

høydebegrensninger, og det er uklart hvilke høyder man har ment med betegnelsen 

2 etasjer i et industriområde. Én etasje i et industrianlegg vil naturlig være høyere 

enn én etasje i et bolighus, slik at etajsehøyden i bolighus ikke kan brukes for å 

klargjøre hva man har ment i reguleringsplan.  

 

I dette tilfellet sier altså reguleringsplanen noe om maksimale byggehøyder, men det 

er uklart akkurat hvilke høyder man har ment. Dette kan tale for at ansvarlig søker 

også burde ha søkt dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene § 7. 

Rådmannen vurderer det imidlertid ikke som nødvendig å kreve ny 

dispensasjonssøknad, da de reelle forholdene ikke vil bli endret ved å kreve 

dispensasjonssøknad fra reguleringsplanens høydebestemmelser, ut over at 

dispensasjonssøknaden blir oppdatert med en ny hjemmel. Dispensasjonssøknaden 

som er innsendt gjelder allerede høyder på byggverk. I tillegg kommer at den gamle 

reguleringsplanen er uklar, slik at den ikke gir noe ordentlig svar på hvilke 

høydebegrensninger man har ment å sette.  

 

Dispensasjonsvurderingen 

I følgeskriv har ansvarlig søker begrunnet søknaden om dispensasjon. Her skrives 

det at «Fordelene ved å gi dispensasjon er at industrien blir opprettholdt i området 

og arbeidsplasser blir sikret. Det har i mange år vært industri på området og området 

er regulert til industri. Veldig mange av eks bygg på området er høyere enn kravet 

satt i PBL. Dette tilsier at bygg over PBL-krav, ikke er uvanlig i dette området. 

Området som prosessanlegget bygges på har tidligere vært brukt til lagring av 

tømmer. Men denne tømmerlagringen har blitt flyttet til andre mer egnede områder. 

Prosessanlegget vil bidra til en videreforedling av bi-produkter fra sagbruket, noe 

som vil gi en miljø-gevinst. Ulempene ved å gi en dispensasjon er at 

reguleringsplan/pbl ikke følges». 

 

Rådmannen viser til at det er to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan 

innvilges. For det første må ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Formålet med høydebegrensningen i pbl. er at vurderingen av særlig høye 

bygninger gjøres i planarbeidet, og ikke i den enkelte byggesak. Rådmannen viser til 

at det allerede er flere bygg som overskrider høydebegrensningene i pbl. § 29-4 på 

eiendommen i dag. Videre viser rådmannen til at området det skal bygges på ikke 

ligger i umiddelbar nærhet til naboeiendommene, slik at behovet for å vurdere 

byggehøyder gjennom reguleringsplan ikke gjør seg gjeldende i samme grad som 

ved utbygging i tettbebygde strøk.  

 

Videre viser rådmannen til at et viktig hensyn i plan- og bygningslovgivningen er å 

legge til rette for «bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og 
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fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1, og at det i planleggingen skal legges til rette 

for «verdiskapning og næringsutvikling», jf. pbl. § 3-1 bokstav d.  

 

I dag sendes sagflis fra Soknabruket ut av landet for videreforedling. Tiltaket vil 

gjøre det mulig for Soknabruket å videreforedle sagflisen til pellets lokalt på 

anlegget. Dette vil føre til mindre transportbehov, og er på den måten viktig for å 

sikre bærekraftig utvikling.  

 

I tillegg vil økt produksjon på Soknabruket bidra til økt verdiskapning i bedriften, noe 

som igjen vil kunne gi positive ringvirkninger for lokalområdet og for kommunen. 

Tiltaket vil også bidra til arbeidsplasser i området. 

 

Rådmannen vurderer at hverken hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt dersom 

dispensasjonssøknaden innvilges. 

 

Det andre vilkåret for at kommunen kan innvilge dispensasjon er at fordelene ved å 

gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Her viser rådmannen til at den økte verdiskapningen prosessanlegget vil medføre er 

en klar fordel ved å innvilge dispensasjonen. Videre er det positivt at ny industri 

etableres på samme område som eksisterende sagbruk. Det er også positivt at det 

ikke er noen nabohus i umiddelbar nærhet til området for nytt prosessanlegg.  

 

Ulempen med å innvilge dispensasjon er at reguleringsplanen ikke følges. 

Rådmannen kan imidlertid ikke se at denne ulempen gjør seg gjeldende med styrke, 

da det er en gammel og lite detaljert plan på området.  

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og 

rådmannen anbefaler at dispensasjonen innvilges. 

 

Nabomerknad 

Thorvald Rognerud har kommet med nabomerknad til tiltaket. Her ber han om mer 

dokumentasjon for hvilken støy tiltaket vil medføre, og ber også om at tiltakene ikke 

skal overskride støykrav som ble satt i en kjøpeavtale mellom AS Skogeiernes 

Impregneringsverk og Rognerud i 1974. 

 

Ansvarlig søker har opplyst om at støy skal holdes innenfor gjeldende forskrifter. 

Kravene som ble satt i kjøpeavtalen i 1974 er strengere enn gjeldende forskrift. 

Kontrakten gjelder mellom partene, og er av privatrettslig karakter. 

 

Rådmannen viser til at plan- og bygningsloven § 21-6 sier at som utgangspunkt skal 

ikke bygningsmyndighetene ta stilling til privatrettslige forhold. I tilfeller der det er 

åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, 

skal søknaden likevel avvises. 
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I dette tilfellet har Moelven Soknabruket fått utarbeidet en støyrapport som viser at 

tiltaket vil føre til ingen eller liten endring i støysituasjonen for Hovlandsveien 4 og 6, 

som Rognerud eier. Ansvarlig søker har også sendt inn støyrapport for 1973, som 

viser at støyverdiene lå over nivåene i avtalen allerede før avtalen ble inngått. Disse 

forholdene gjør at det samlet sett fremstår som uklart for rådmannen hvordan avtalen 

skal tolkes og har blitt praktisert. Klarlegging av dette må foregå privatrettslig mellom 

partene. Terskelen for å avvise en sak på grunn av manglende privatrettslige 

rettigheter, er at det må være «åpenbart» at tiltakshaver mangler nødvendige 

rettigheter. Rådmannen kan ikke se at denne terskelen er oppfylt. Søknaden tas 

derfor til behandling. Rådmannen presiserer at avgjørelse av søknaden etter plan- 

og bygningsloven ikke innebærer noen avgjørelse av de privatrettslige forhold.  

 

Rådmannen viser til at konflikter rundt tolkningen av avtalen må løses privatrettslig 

mellom partene, og at avtalen ikke er grunnlag for at saken bør avvises. Ansvarlig 

søker opplyser om at tiltaket vil holde seg innenfor gjeldende forskrifter når det 

gjelder støy, og rådmannen kan ikke se at kommunen bør stille særlige krav utover 

gjeldende forskrifter i dette tilfellet.  

 

Rådmannen mener at nabomerknaden ikke bør tas til følge.  

 

 

Vedlegg 

- Oversiktskart 

- Søknad om rammetillatelse 

- Nabovarsel 

- Beskrivelse 

- Nabomerknad 

- Støyrapport (1973) 

- Utsnitt av avtale med Hovland 

- Tilbakemelding på nabomerknad 

- Støyrapport (2018) 

- Følgeskriv til nabovarsel 

- Situasjonsplan 

- Situasjonsplan 

- Tegninger (unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 og fvl. § 13 første ledd punkt 2) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 

 
 



- 
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Søknaden gjelder

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested
Kommune

Ringerike
Gnr.

139
Bnr.

13
Andre Gnr/bnr

139/76
Festenr.

0
Seksjonsnr.

0
Adresse

Nordmoveien 26, 3534 SOKNA

Tiltakets art
Søknadstype

Rammetillatelse
Tiltakstype

Nytt bygg over 70 m2 -Ikke boligformål
Næringsgruppekode

C Industri
Bygningstypekode

211

Tiltakshaver
Partstype

foretak
Navn

MOELVEN SOKNABRUKET AS
Adresse

Nordmoveien 48, 3534 SOKNA
Organisasjonsnummer

982793017
Telefon

32144500

e-postadresse

atle.nilsen@soknabruket.moelven.com

Ansvarlig søker
Navn

MESTERBYGG RINGERIKE AS
Organisasjonsnummer

970942408
Adresse

Postboks 1146, 3503 HØN EFOSS
Kontaktperson

Glenn Koveland

Telefon

32120320
Mobiltelefon

90502747
e-postadresse

glenn@mesterbygg-ringerike.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Arbeidstilsynet

Tiltaket berører eksisterende eller fremtidig arbeidsplasser. Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før
igangsetting av tiltaket.

Dispensasjonsøknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: Plan- og bygningsloven med forskrifter
Begrunnelse for dispensasjon:
Se vedlegg/ følgebrev

Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan

Reguleringsplan
Navn på plan

162- Hovlandsmoen Industri

Reguleringsformål

Industri

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

U-Grad
Grad av utnytting iht. gjeldende plan

0,30%
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Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom 460081,00 m²
+ Ev. areal som legges til iht. beregningsregler 0,00 m²
= Beregnet tomteareal 460081,00 m²

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 138024,00 m²
Areal eksisterende bebyggelse 43752,00 m²
- Areal som skal rives 0,00 m²
+ Areal ny bebyggelse 2905,00 m²
+ Parkeringsareal 0,00 m²
= Sum areal 46657,00 m²

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting 0,10

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .

Bygningsopplysninger

m² BYA

Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt

Antall bruksenheter m² BRA

Eksisterende bebyggelse 43752,00 0,00 43752,0
0

43752,0
0

0 1 1

Ny bebyggelse 2905,00 0,00 2905,00 2905,00 0 0 0

Av dette åpne arealer 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Sum 46657,00 0,00 46657,0
0

46657,0
0

0 1 1

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2

Krav til byggegrunn

Flom
Ikke relevant

Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven § 28-1)
Ikke relevant

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
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Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Ikke relevant

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng

Løfteinnretninger

Løfteinnretninger
Det er løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det søkes installert :Trappeheiser eller løfteplattformer

Parter

Andre myndigheter
Navn Arbeidstilsynet, Adresse PB 4720, 7468 TRONDHEIM.

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Nabomerknader C Merknad 140/1 Vedlagt søknaden

Nabomerknader C Rapport NBI Vedlagt søknaden

Nabomerknader C Deler av kontrakt Vedlagt søknaden

Nabomerknader C Svarbrev Rognerud Vedlagt søknaden

Nabomerknader C Rapport Brekke og Strand Vedlagt søknaden

Kvittering for nabovarsel C Følgebrev Nabovarsel Vedlagt søknaden

Kvittering for nabovarsel C Kvittering nabovarsel Vedlagt søknaden

Situasjonsplan D Situasjonsplan 1 Vedlagt søknaden

Situasjonsplan D Situasjonsplan 2 Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade E Tegninger flislomme Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade E Fasader Prosessanlegg Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade E Fasader Prosessbygg Vedlagt søknaden

Beskrivelse F Følgebrev Søknad Vedlagt søknaden
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Erklæring og signering

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.

En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på
en kopi av søknaden kan dokumenteres.

Dato 29.08.2018 .

Signatur Søknaden er elektronisk signert .
MESTERBYGG RINGERIKE AS

Tiltakshaver

Dato .

Signatur .

Gjentas med blokkbokstaver
.
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Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune

Ringerike
Gnr.

139
Bnr.

13
Andre Gnr./Bnr.

139/76
Festenr.

0
Seksjonsnr.

0
Adresse

Nordmoveien 26, 3534 SOKNA

Eier/fester

MOELVEN SOKNABRUKET AS

Det varsles herved om

Søknadstype

rammetillatelse
Tiltakstype

Nytt bygg over 70 m2 -Ikke boligformål
Næringsgruppekode

C Industri
Bygningstypekode

211 Fabrikkbygning

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Plan- og bygningsloven med forskrifter
Begrunnelse for dispensasjon: Se vedlegg/ følgebrev

Arealdisponering

Planstatus mv.
Gjeldende plan

Reguleringsplan
Navn på plan

162- Hovlandsmoen Industri

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker
navn

MESTERBYGG RINGERIKE AS

Kontaktperson
navn

Glenn Koveland
e-postadresse

glenn@mesterbygg-ringerike.no
Telefon

32120320
Mobiltelefon

90502747

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn

MESTERBYGG RINGERIKE AS
Postadresse

Postboks 1146, 3503 HØNEFOSS
e-postadresse

glenn@mesterbygg-ringerike.no

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget

Situasjonsplan D Situasjonsplan 1

Situasjonsplan D Situasjonsplan 2

Tegning ny fasade E Tegninger flislomme

Tegning ny fasade E Fasader Prosessanlegg
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Tegning ny fasade E Fasader Prosessbygg

Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Ansvarlig søker

Dato 29.08.2018 .

Signatur Søknaden er elektronisk signert .
MESTERBYGG RINGERIKE AS
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Sammendrag:
Det er gjennomført beregninger av støy til naboer f ra ny pelletsfabrikk og nytt fyranlegg ved Moelven
Soknabruket i Ringerike kommune. Beregningene er ba sert på en beregningsmodell for støy som er
etablert etter en fullstendig kartlegging av alle e ksterstøykilder ved virksomheten på Sokna.
Beregningsmodellen ble sist oppdatert etter målinge r i april 2018.

Fremtidige støybidrag fra nye installasjoner er sim ulert ved beregninger. Resultatene fra beregningene
er benyttet til å bestemme krav til utstyr som inng år i utvidelsen. Det er støygrensene i Klima og
Miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 som e r benyttet for å vurdere hvilke krav som må
settes til nytt støyende utstyr og aktiviteter.

Beregningsresultatene viser i dag en overskridelse av støygrenser på nattestid ved mest eksponerte
bolig. Det er støy fra saga og viftestøy fra de eks isterende kammer- og kanaltørkene som gir de
kraftigste støybidragene i dag.

Nye støykilder ved en fremtidig pelletsfabrikk vil bidra til å øke støynivået. For å komme innenfor de
anbefalte støygrensene etter T-1442/2016 er det der for nødvendig å gjøre støyreduserende tiltak på
de eksisterende støykildene som gir de kraftigste s tøybidragene i dagens situasjon. Med tiltak på 4-6
av de kraftigste støykildene viser beregninger at m an vil kunne nå støygrensene i T-1442/2016 også i
en fremtidig situasjon med fullt utbygd pelletsanle gg. Det forutsettes da prosjektet sikrer at alt uts tyr
overholder de lydkrav som er satt i denne rapporten , vist i vedlegg 1.

Det er forventet at det vil komme endringer som kre ver at beregningene og støykildelisten må
oppdateres. Valg av fasadeelementer (vegg, vinduer og porter) må kontrolleres av akustiker. Dette
gjelder særlig for støy fra bygg med hammerkvern, f lishugger(re-chipper) og også bygget med
pressene.

Bygning med service- og administrasjon må tilfredss tille krav i Byggteknisk forskrift (TEK’17) til pla n og
bygningsloven. Det må f.eks påregens å bygge med se parate konstruksjoner og bruk av
buffer/sluseløsninger for å redusere overføring av støy fra pressene til servicebygget.
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1 Bakgrunn
Moelven Soknabruket planlegger å utvide sin virksom het med ny fabrikk for pelletsproduksjon. Som
råvarer i pelletsproduksjonen inngår flis og spon f ra egen virksomhet ved sagbruket på Sokna og fra de
andre brukene til Moelven i Norge. I forbindelse me d utvidelsen planlegges også en opprustning av
fyranlegget der den eksisterende fyrkjelen blir tat t ut av drift og erstattes med to nye fyrkjeler, fo r
totalt 24 MW, der 14 MW er tiltenkt eksisterende vi rksomhet og 10 MW til ny pelletsfabrikk.

Denne rapporten presenterer resultater fra støybere gninger som er utført i tidlig fase av
prosjekteringen av det nye anlegget. Beregningene e r benyttet til å fastsette hvilke støykrav som skal
settes til utstyret som inngår i det nye anlegget. Det er benyttet krav til støy som gjelder for indus tri
med døgnkontinuerlig støyende aktivitet i tråd med retningslinje T-1442/2016 om støy i
arealplanleggingen.

Tidligere støykartlegginger og beregninger ved Moel ven Soknabruket har fokusert på støy til boliger
ved Hovland gård som ligger sør-vest for anlegget. Nytt pelletsanlegg er planlagt på motsatt side av
tomta på et område som i dag brukes til tømmeroppla gring. Det er boliger som ligger mot øst og mot
nord på denne siden som vil bli mest eksponert av s tøyen fra nytt anlegg.

Det vises til tidligere utsendt rapport fra Brekke og Strand Akustikk med beregninger av støy til nabo er
etter målinger utført i april 2018:

/1/ AKU04 R180524 Moelven Soknabruket Nye målinger ekst ernstøy 2018

2 Underlagsdokumentasjon
Beregningene er gjort med info tilgjengelig 24.08.2 018.

Tabell 1 Mottatt underlagsdokumentasjon.

Dokument Dato mottatt

«Hekotek drwg 4910.001.15 fan loacations» 10.08.2018

«Hekotek drwg 4910.003.13» 06.08.2018

«Noise calculation» 08.08.2018

«Flow Chart example» 15.08.2018

Møte på Sokna med LICAB, v/ Roger Lehtonen 18.08.20 18

Korrespondanse med HEKOTEK v/ Jan Wallden for omfor ent støykildeliste

Tegninger, tekniske datablad og målerapporter for n ytt fyranlegg oversendt av
Norsk Energi v/ Stian Wadahl

20.08.2018
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3 Situasjon
Figur 1 viser området der nytt pelletsanlegg er ten kt plassert. Figuren viser også plasseringen av de
referansepunktene som er benyttet i støyberegningen e i denne rapporten.

Figur 1 – Kartutsnitt av Moelven Soknabruket med områd e der planlagt ny pelletsfabrikk er tenkt plassert og m ed
markering av de referansepunktene som er benyttet i st øyberegningene

4 Grenseverdier for utendørs støy
Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanleg ging, T-1442/2016,
definerer kriterier for støysoner som et verktøy ti l å vurdere støysituasjon i forbindelse med etabler ing
av nye støykilder, slik at disse lokaliseres og utf ormes med tanke på å hindre nye støyplager.

• Rød sone angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny
støyfølsom bebyggelse skal unngås.

• Gul sone angir en vurderingssone, hvor støyfølsom b ebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold

For kategorien «industri med helkontinuerlig drift» er de aktuelle grenseverdiene for inndeling i gul og
rød støysone gjengitt i Tabell 2 nedenfor. Det er g renseverdier for nedre grense til gul sone som bruk es
ved planlegging og etablering av ny støyende virkso mhet.

Tabell 2 - Kriterier for soneinndeling etter planretn ingslinje T-1442. Alle tall i dB, innfallende lydtryk knivå.

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23-07

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23-07

Industri med
helkontinuerlig drift

Uten impulslyd
Lden55 dB

Med impulslyd

Lden50 dB

Lnight45 dB
LAFmax60 dB

Uten impulslyd
Lden65 dB

Med impulslyd

Lden60 dB

Lnight55 dB
LAFmax80 dB
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5 Beregninger
Beregninger av støy fra industrien er basert på Nordisk beregningsmetode for industristøy med
støyberegningsprogrammet Soundplan versjon 7.3. So m grunnlag for beregningene er det tatt
utgangspunkt i digitalt kartgrunnlag fra Infoland.

Støy fra lastebiler er beregnet ved Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy.

Beregningsmetodene simulerer såkalt «gunstig» lydut bredelsesforhold, med positiv
temperaturgradient og svak medvind i alle retninger fra alle støykilder.

Beregningsmetoden baserer seg på at man benytter ki ldedata for de ulike støykildene på området.
Støykildene er i modellen representert med et lydef fektnivå og er gitt en representativ plassering på
området. Beregnet lydtrykknivå i mottakerposisjon e r avhengig av lydeffektnivå, avstand mellom kilde
og mottaker, markdempning, vegetasjon, skjermer, re flekterende flater og luftabsorpsjon. Liste over
støykilder med kildenivå og driftstider er vist i v edlegg 1. Plasseringer av de ulike støykildene er v ist i
vedlegg 2.

Det beregnes støyutbredelse til de naboer som er me st eksponert for støyen fra Soknabruket i dag og
også til de naboer som blir mest eksponert for støy en fra fremtidig pelletsfabrikk.

Beregningspunktene er vist på kartutsnittet i Figur 1. Det vises beregninger for både dagens og
fremtidig situasjon med fullt utbygget pelletsfabri kk og nytt fyringsanlegg.

Støyutbredelse er også vist med støykart med gule o g røde støysoner etter kriterier som beskrevet i
retningslinje T-1442. Beregningshøyde i støykartene er 4 meter over terreng i tråd med retningslinjens
kapittel 2.

Det er ikke gjort beregninger av maksimalnivåer på natt da støyen er av jevn og tidskontinuerlig
karakter.
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5.1 Situasjon 0 - Dagens støysituasjon
Flere av støykildene ved Moelven Soknabruket er ikk e i drift hele tiden og flere av støykildene er i d rift
kun i kortere perioder ved behov. I beregningene av støy for dagens situasjon er det tatt høyde for at
det kan være dager med høy grad av samtidighet hvor alle tørkene i drift. Resultatene må derfor
ansees å være en konservativ representasjon av det faktiske støybildet slik driften er i dag. Unntaket er
linje 3 og linje 4 på bygg 8 som kun er i drift ca en uke i året. Disse er ikke inkludert i beregninge ne.

Driftsformen ved Soknabruket har i dag en rullering mellom 5 skift; der man veksler i aktiviteten på
natt mellom sag og høvleri, dvs at høvleriet går dø gnkontinuerlig i 3 uker, så går saga i 2 uker osv. For
støyen er det marginalt høyere støynivåer under ski fteuker med saga i drift på natt.
Beregningsresultatene vises som døgnmiddelverdier for et «worst-case» scenario for skifteuker med
sag i døgnkontinuerlig drift. Det er også noe mindr e aktivitet i helg slik at årsmiddelverdi vil være noe
lavere enn det som vises her.

Tømmerlunner er ikke tatt med i beregningsmodellen. Skjermingen som disse utgjør for støyen fra
eksisterende anlegg til naboer er derfor ikke medre gnet. Selv om tømmermengden varierer vil det
alltid være en skjerming av støy fra anlegget til d e naboene som ligger mot nord og øst.

Beregnet støynivå for dagens situasjon er vist i Ta bell 3 og i støykartet i Figur 2.

Tabell 3 - Beregningsresultater for «Situasjon 0» – Dag ens situasjon med (hverdag skifteuker; sag), som i AKU 05, ref /1/

Beregningspunkt Lden(dB)

T-1442:
55 dB

Lnight (dB)

T-1442:
45 dB

Kommentar

1 - Hovlandsmoveien 4 51 45 På nivå med grenseverdi natt
2 - Hovlandsmoveien 6

54 47
2 dB over grenseverdi på natt. Marginalt innenfor
grenseverdi for dag, kveld, natt- lydnivå Lden

3 - Nordmoveien 67 44 37
4 - Nordmoveien 85 47 39
5 - Nordmoveien 101 49 42 Konservativt- er skjermet av tømmerlunner.

Figur 2 – Støykart for «Situasjon 0» – Dagens situasjon med (hverdag skifteuker; sag), som i AKU05, ref /1/
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5.2 Situasjon 1 – Ny pelletsfabrikk
Det er identifisert totalt 19 ulike støykilder ved nytt pelletsanlegg som antas å være av betydning fo r
støy til naboer. Liste over de støykildene som er m edregnet er vist i vedlegg 1. Alle støykilder er
forutsatt å være døgnkontinuerlig i drift. Støykild er ved nytt fyranlegg erstatter støykilder som ligg er
inne i dagens modell da det gamle fyranlegget tas u t av drift.

Hoveddelen av prosessen vil foregå innendørs, dette inkluderer hammerkvern, flishugger (re-chipper)
og presser som er det mest støyende utstyret som in ngår i det nye anlegget. De støykildene som er
identifisert vil ha størst innflytelse på utendørs støy er i stor grad vifter med suge- eller blåseåpn inger
til friluft, og som brukes i ulike deler av prosess en.

Støy fra lastebiler er i modellen beregnet ved Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy . Det er
opplyst at det vil være omkring 10 lastebiler om da gen til nytt anlegget. Lastebiler som kommer med
flis inn til anlegget vil også brukes til ut-transp orten av ferdig produkt. Det er i dag lastebil-traf ikk for
transport av sagflis ut som vil utgå med nytt pelle tsanlegg og det opplyses at netto antall lastebiler
inn/ut vil være tilnærmet uendret fra dagens situas jon.

Tabell 4 viser beregnet støybidrag fra nytt pellets anlegg. Det er lagt til 3 dB beregningsusikkerhet i
resultatene for å ta høyde for usikkerhet i oppgitt e data og for å unngå at støysituasjonen rundt nytt
anlegg underestimeres. Støykart er vist i Figur 3.

Tabell 4 – Beregnet støybidrag fra nytt pelletsfabrikk og nytt fyranlegg. Verdier inkluderer 3 dB i beregn ingsusikkerhet.

Beregningspunkt Lden(dB)

T-1442:
55 dB

Lnight (dB)

T-1442:
45 dB

Kommentar

1 - Hovlandsmoveien 4 44 37
2 - Hovlandsmoveien 6 45 39
3 - Nordmoveien 67 41 34
4 - Nordmoveien 85 46 39
5 - Nordmoveien 101 51 44 Mest eksponert for støy fra nytt anlegg

Figur 3 - Støykart for «Situasjon 1» – Bidrag fra ny pe lletsfabrikk og nytt fyringsanlegg
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5.3 Beregningsresultater oppsummert
Beregnet støynivå hos nabo ligger i dag i overkant av de grenseverdiene som er gitt for støy i
nattperioden etter retningslinje T-1442. Nye anlegg vil bidra til å øke støyen dersom det ikke gjøres
støyreduserende tiltak. Tabell 5 viser beregnet stø ynivå som sum av dagens situasjon og bidrag fra nye
planlagte anlegg. Støykart er vist i Figur 4.

Det planlegges å bruke et område sør- øst for nytt pelletsanlegg til mellomlagring av råvarer; med
opplagrede hauger av flis og sagspon av opptil 4 m høyde. Dette vil gi en ekstra skjermingseffekt for
støy mot sør-øst som ikke er vist i beregningene.

Tabell 5 - Beregningsresultater for sum av støy fra eks isterende støybidrag og fra nytt pelletsfabrikk og nyt t fyranlegg.
Verdier for nye anlegg inkluderer 3 dB i beregningsu sikkerhet.

Beregningspunkt Lden(dB)

T-1442:
55 dB

Lnight (dB)

T-1442:
45 dB

Kommentar

1 - Hovlandsmoveien 4 52 45 Mindre endringer.
2 - Hovlandsmoveien 6 54 48 3 dB over grenseverdi på natt. Mindre endringer
3 - Nordmoveien 67 46 39 +2 dB økt støynivå.
4 - Nordmoveien 85 49 42 +3 dB økt støynivå

5 - Nordmoveien 101 53 46
1 dB over grenseverdi på natt. +5 dB økt støynivå.
Konservativt- er skjerming fra tømmerlunner

Figur 4 - Støykart for «Situasjon 2» – Sum av eksiste rende situasjon og bidrag fra ny pelletsfabrikk og nytt fyringsanlegg
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6 Eksisterende støykilder som er aktuelle for tiltak
For å redusere støynivå til under anbefalte støygre nser i T-1442/2016 må det gjøres tiltak på
eksisterende støykilder. Tabell 6 viser hvilke støy kilder som er mest aktuelle for tiltak, se også ti dligere
utsendt rapport AKU05 ref. /1/. Beregninger viser a t støygrenser vil kunne overholdes dersom det
gjøres utbedringer av lyddemperne på de eldre avkas tene fra kanaltørkene på linje 1 og 2, samt fra
kanaltørkene på linje 9 og 10.

Tabell 6 – Eksisterende støykilder som vil er mest ak tuelle for tiltak

Kildenavn
LwA dB

(Årstall for forrige måling)

8-1/1 Kanaltørke 1
Avtrekk

94 (2016)

8-2/1 Kanaltørke 2
Avtrekk

100 (2015)

17-10/1 Kanaltørke 10
Avtrekk

97 (2016)

17-9/1 Kanaltørke 9
Avtrekk

94 (2016)

12-1 Barkriver 107 (2015)

12-2 Åpent til
tømmerinntak utenfor
vask

105 (2015)
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7 Krav til bygningstekniske konstruksjoner
Ny pelletsfabrikk skal også inneholde rom til servi ce- og administrasjon; med kontrollrom, garderober,
spise/hvilerom, garderober og evt også kontorlokale r. I detaljfase av prosjekteringen må det gjøres en
lydteknisk gjennomgang av bygningsmessige konstruks joner for å sikre at krav i Byggteknisk forskrift t il
plan og bygningsloven overholdes. Det må f.eks påre gens å bygge separate konstruksjoner og bruk av
buffer/sluseløsninger for å redusere overføring av støy fra pressene til servicebygget.

For å oppfylle krav etter Byggteknisk forskrift (TE K‘17) til plan- og bygningsloven benyttes
grenseverdiene for støy og akustikk etter «lydklass e C» i Norsk Standard NS 8175:2012 Lydforhold i
bygninger. Tabell 7 nedenfor oppsummerer de relevante grenseve rdiene for prosjektet.

Tabell 7 - Utdrag med aktuelle grenseverdier fra NS 817 5:2012

Type
lydforhold

Type bruksareal Grenseverdi, jfr. NS8175,
klasse C

Absorpsjons-
faktor

Midlere lydabsorpsjonsfaktor i lokale for industri, håndverk,
forretning, o.l.

0,2

Etterklangstid
Høyeste etterklangstid i lokale for industri, håndv erk, forretning,
o.l. relatert til rommets høyde

0,20 x h

Støy fra
tekniske

installasjoner1

Eget bygg: Lydnivå i kontor og møterom fra tekniske installas joner
i samme bygning eller i annen bygning

Lp,A,T 33 dB

Lp,AF,max 35 dB

Eget bygg: Lydnivå i kjøkken, spise/oppholdsrom, kantine o.l. fra
tekniske installasjoner i samme bygning eller i ann en bygning

Lp,A,T 35 dB

Lp,AF,max 37 dB

Eget bygg: Lydnivå i produksjonslokaler fra tekniske installa sjoner i
samme bygning eller i annen bygning

Lp,A,T 45 dB

Lp,AF,max 47 dB

Til bolig: Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer fra
tekniske installasjoner i samme bygning og i en ann en bygning

Lp,AFmax(dB)

Natt, kl. 23-07 35 dB

Kveld, kl. 19-23 40 dB

Dag, kl. 07-19 45 dB

8 Støy i arbeidsmiljø
Støy i arbeidsmiljø er ikke omhandlet i denne rappo rten. Vi har fått tilgang til måledata ved lignende
pelletsanlegg som viser høye støynivåer omkring LpA,T= 95 dB i rom med hammerkvern og i rom med
pressene. Det må velges løsninger for å redusere st øyeksponeringen for de ansatte og det gjøres
oppmerksom på at det pålegges arbeidsgiver et økt a nsvar med håndtering og oppfølgning av
støyforhold og skaderisiko dersom arbeidstagerne ut settes for støyeksponering over LEX,8h= 80 dB
og/eller LpC,peak= 130 dB.

1 «Støy fra tekniske installasjoner» omhandler i den ne sammenhengen bygningstekniske installasjoner (ut endørs og
innendørs) som er nødvendige for bygningens drift . Typisk gjelder dette ventilasjon av bygningen, me ns støy fra maskiner og
utstyr som brukes i den industrielle produksjonen i kke er innebefattet av denne definisjonen.
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9 Oppfølgning i detaljfase
Beregningene er basert på lyddata som vist vedlegg 1. Det er leverandør som må sikre at utstyrskrav
tilfredsstilles. Det må påregnes at det vil komme e ndringer som krever at beregningene og
støykildelisten må oppdateres.

Dersom det velges fasadeelementer, vinduer og porte r som ikke gir tilstrekkelig isolering av støyende
utstyr plassert innendørs, må støyberegningsmodelle n oppdateres for å inkludere dette. Dette gjelder
særlig for bygg med hammerkvern, flishugger(re-chip per) og bygget med pressene.

Vedlegg
Vedlegg 1 - Kildeliste – Ny pelletsfabrikk

Vedlegg 2 - Situasjonsoversikt – plassering av nye støykilder

Vedlegg 3 - Støykart 1 – Dagens situasjon, Lnatt

Vedlegg 4 - Støykart 2 – Bidrag ny pelletsfabrikk, Lnatt

Vedlegg 5 - Støykart 3 – Sum dagens situasjon med ny pelletsfabrikk, Lnatt
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Lydtekniske uttrykk

Begrep Notasjon Forklaring

A-veiet lydtrykknivå LA

LpA

Lydtrykknivå målt (eller vurdert) med veiekurve A.

Lydnivå LA (LC) Veiet lydnivå/lydtrykknivå, vanligvis med veiekur v A, men også
med veiekurve C. Angis i eldre litteratur som dBA e ller dBC

Ekvivalentnivå
lydtrykksnivå/støynivå

Lekv,T

LAeq

LpA,eq

Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå for variere nde støy over
en bestemt tidsperiode T. Ekvivalentnivået gjelder for en viss
tidsperiode T, f.eks 1 time, 8 timer. Kan være line ært eller A-
veiet

Lden A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day -evening-
night) med 10 dB/ 5 dB ekstra tillegg for natt og k veld. Lden er
nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy og sk al i
kartlegging etter direktivet beregnes som årsmiddel verdi. For
grenseverdier gitt i retningslinjer eller forskrift kan ulike
midlingstider gjelde.

Lnight A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode (kl 23-7)

Lday A-veiet ekvivalentnivå for 12 timers dagperiode (k l 7-19)

Maksimalt lydtrykknivå LAmax Høyeste A-veiet lydtrykknivå for lyd med varierende styrke. Er
svært følsom for hvilken tidskonstant som skal bruk es og hvilke
topper som skal taes med.

Lydeffektnivå Lw

LwA

Lydeffektnivå (lydeffekt) fra en kilde er samlet
lydenergiutstråling per tidsenhet fra kilden.

Veiet lydeffektnivå med veiekurve A

Innfallende lydnivå Med innfallende lydnivå menes direktelydnivået, der man ser
bort fra refleksjon fra fasaden bak.

Veiekurve - A A Standardisert kurve som etterligner ørets følsomhet for ulike
frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Bruk es for de
fleste vurderinger av støy

Impulslyd Kortvarige, støtvise lydtrykk med varigh et på under 1 sek

Støy Uønsket lyd

Støynivå Fellesuttrykk for ulike beskrivelser av u ønsket lyd (som
maksimalt og ekvivalent lydnivå).



Ve d l e gg 1 - Stø yki l d e l i s te , n y p e l l e ts fa b ri kk
Moelven Soknabruket
Ny pelletsfabrikk - Liste over utendørs støykilder

v0 14.08.2018 Knut Haugen, Brekke & Strand Akustikk AS Liste opprettet
v1 16.08.2018 Knut Haugen, Brekke & Strand Akustikk AS Oppdatert etter innspill fra Hakotek
v1 24.08.2018 Knut Haugen, Brekke & Strand Akustikk AS Oppdatert etter innspill fra Hakotek

Kildeinfo Vifter Lyddata benyttet i beregningene

bsa-No

"Hakotek-
pos." Navn Støykilde Beskrivelse

Plassering vite + motor
innendørs/ utendørs? Suger fra Blåser til

Sound power
LwA (dB)

Sound pressure @1m
LpA (dB) Kommentar

1a 100 Belt dryer Vifte + motor Avtrekksvifte 75 kW Uten dørs Tørkekammer Friluft (kilde 1b) 98,2 78 Oppgitt lydtrykk på 1 m fra leverandør

1b " " Avkast fra pipetopp Med lyddemper 99,5 85 Oppgitt lydtrykk på 1 m fra leverandør

2a 100 Belt dryer Vifte + motor Avtrekksvifte 75 kW Uten dørs Tørkekammer Friluft (kilde 2b) 98,2 78 Oppgitt lydtrykk på 1 m fra leverandør

2b " " Avkast Med lyddemper 99,5 85 Oppgitt lydtrykk på 1 m fra leverandør

3 100 Belt dryer Fresh air intake 83,3 68 Oppgitt lydtrykk på 1 m fra leverandør

4 100 Belt dryer Fresh air intake 83,3 68 Oppgitt lydtrykk på 1 m fra leverandør

5 325
Transport of sawdust from
hammermill

Vifte står ute med blåse- og
sugeåpninger inne.

Transportvifte 75 kW, 21 000m3/h / 9000 Pa Utendørs H ammerkvern inne Filter inne 95 Foreløpig krav for vifte + motor

6 335
Transport of dust from filter to
presses

Vifte ute med blåse- og sugeåpninger
inne. Fläkten suger stoftet från filtret via
cyklon på taket.

Transportvifte 11 kW, 7 500m3/h / 2500 Pa Utendørs Fi lter inne Presser inne 95 Foreløpig krav for vifte + motor

7 390 Air from pellet cooler
Vifte ute med blåse og sugeåpninger
inne. Fläkten suger luften från kylaren.

Transportvifte 75 kW, 44 000m3/h / 3500 Pa Utendørs I vegg (kilde 7b) Innendørs 95 Foreløpig krav for vifte + motor

7b " "
Intag av uteluft till kylaren via kanal från

vägg till kylare.
90 Foreløpig krav

8 Hydraulikkaggregat i container
Ventilasjonsåpninger i vegg mot
båndtørker

95 Foreløpig krav

9 Hydraulikkaggregat i container
Ventilasjonsåpninger i vegg mot
båndtørker

95 Foreløpig krav

10 Boiler
Samlekilde for støy fra luftinntak og
avkast røkgass

95 Foreløpig krav

11 Syklon på topp av tørrlager Sagflis fra ny båndtør ker 90 Foreløpig krav

12 Syklon på topp av tørrlager Sagflis fra eksisteren de produksjon 90 Foreløpig krav

13 Syklon på tak av prosessbygg Sagflis fra filter ti l pressene 90 Foreløpig krav

14 Syklon på tak av prosessbygg Sagflis fra filter ti l pressene 90 Foreløpig krav

15 Hjullaster
1 stk hjullaster som arbeider i området
ved flislomme og innmating.

30% av tiden på dag og kveld. Ingen kjøring
på natt.

103 Fra tidligere målinger ved Soknabruket

16 Lastebil
Støy fra kjøring. Tipping i flislomme skjer
innendørs (neglisjerbart).

Estimert 10 kjøringer pr dag. Ikke kveld/natt
og ikke helg.

NTR'96 Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy

17 Nytt fyranlegg, 24 MW Røkgass fra pipetopp 95 Foreløpig krav

18 Nytt fyranlegg, 24 MW Luftinntak til kjel 90 Foreløpig krav
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Moelven Soknabruket Skala 1 :6500
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mDato: 26.08.2018
Tegnet av: KHN
Støykilde: Industri
Situasjon 0 - Dagens situasjon
Dimensjonerende målestr: Natt hverdag (man-tor) skifteuker med sag
Høy samtidighet av støykilder Vedlegg 3

Lnight (dB) 4 m o.t.

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <
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mDato: 26.08.2018
Tegnet av: KHN
Støykilde: Industri
Situasjon 1 - Bidrag ny pelletsfabrikk og nytt fyranlegg
Dimensjonerende målestr: Natt

Vedlegg 4

Lnight (dB) 4 m o.t.

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <
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0 30 60 120 180

mDato: 27.08.2018
Tegnet av: KHN
Støykilde: Industri
Situasjon 2 - Dagens situasjon + Ny pelletsfabrikk & nytt fyranlegg
Dimensjonerende målestr: Natt hverdag (man-tor) skifteuker med sag
Høy samtidighet av støykilder Vedlegg 5

Lnight (dB) 4 m o.t.

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <
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Nytt tiltak
Bygninger innstallasjoner

Eksisterende bygg

REV: DATO: REVI SJON: SI GN:

MÅL: TEG N, I N N H OLD:

PROSJEKT

DATO: SI GN: TEG NI N G N R.:

Situasjonsplan Soknabruket 1 :2500

Soknabru ket- N y fabrikk

1 3.06.1 8
ARKI TEKT:

TI LTAKSHAVER

BYGGEPLASS

KOM M U NE

M oelven
Nordmoveien 48

Ringerike

3534 Sokna

- M B 007

ARK:

A3

G K

A 25.06.18 Tekst for områder endret GK

B 28.06.18 Prosess-område rotert. GK

C 13.07.18 Ny layout i Prosess- område og justert ift grense GK

D 28.08.18 Fabrikk plassert, energisentral fjernet GK
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Pål essi n g Pel l ets
Areal = 91 m 2
H ø yde =21 m

B ygg 6
H eat E xch an ger
E n kel t bygg
Areal =55m 2
H ø yde bygg=4 m

B ygg 7
TRAF O- bygg
B eton gbygg
Areal = 73 m 2

P08
Retu r Tø rke
Gu l v m ed 2 vegger
Areal =1 3 m 2
Vegg=7 LM , H =2, 0m
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C 19.06.18 Bygg 07lagt til, P04 endret GK

D 13.07.18 Layout endret og rotert GK

E 28.08.18 Veisystem endret, bygninger spsifisert GK



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3448-2   Arkiv: GNR 139/76, 

139/13  

 
 

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/76, 139/13 - Nordmoveien 48 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse fra 

Mesterbygg Ringerike AS, søknaden om dispensasjon fra pbl. § 29-4, nabomerknad 

fra Thorvald Rognerud, reguleringsplan nr. 162 – Hovlandsmoen industri og dette 

saksframlegget:  

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 29-4 godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

 

 

 

Utskrift sendes  

Mesterbygg Ringerike AS, Postboks 1146, 3503 HØNEFOSS 

Moelven Soknabruket AS, Nordmoveien 48, 3534 SOKNA 

Thorvald Rognerud, Hovland Gård, 3534 SOKNA 

 

Sammendrag 

Mesterbygg Ringerike AS har søkt om rammetillatelse på vegne av tiltakshaver 

Moelven Soknabruket AS for å rive eksisterende energisentral og å bygge en ny og 

større energisentral, slik at man får nok energi til det nye prosessanlegget. Det er 

søkt dispensasjon fra begrensningen i maksimal høyde i plan- og bygningsloven 

(pbl.) § 29-4. Pipa på fyrsentralen vil bli inntil 40 meter høy, men eksakt høyde blir 

avgjort før innsendelse av søknad om igangsettingstillatelse. Det er én nabomerknad 

til tiltaket, denne dreier seg om støy fra virksomheten.  

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Moelven Soknabruket ønsker å bytte ut eksisterende energisentral med en ny og 

større energisentral. Dagens energisentral er fra 1996, og ikke dimensjonert for det 

økte energibehovet som følge av etablering av prosessanlegg for bi-produkter.  

 

Tegningene vedlagt dette saksframlegget er underlagt taushetsplikt, og dermed 

unntatt fra offentlighet, jf. offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd 

punkt 2. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Tiltaket vil bestå av to bygg. Det ene er selve fyrrommet og vil se ut som et normalt 

industribygg. Bygget ved siden av er til innlasting av bark som forbrennes av 

fyrkjelene. Anlegget vil også ha en pipe. Areal som skal rives utgjør 240 m2, mens 

areal ny bebyggelse utgjør 1453 m2. Pipa på energisentralen vil bli inntil 40 meter 

høy. Selve fyrhuset vil bli 18 meter høyt. 

 

Thorvald Rognerud har kommet med nabomerknad til tiltaket. Merknaden retter seg 

mot støy, og han ber om dokumentasjon på at støy ikke vil overstige grenser i en 

kjøpekontrakt fra 1974 mellom AS Skogeiernes Impregneringsverk og Einar Martin 

Rognerud. Merknaden opprettholdes med mindre det kan dokumenteres at disse 

støynivåene kan overholdes.  

 

Moelven Soknabruket har fått utarbeidet støyrapport med beregninger av støy fra ny 

pelletsfabrikk, i følge rapporten er også ny energisentral tatt med i beregningene. 

Beregningene fra støyrapporten viser at det vil bli mindre endringer av 

støyforholdene som følge av nye tiltak. I rapporten vises både dagens situasjon og 

beregnet støynivå for naboene etter bygging av ny pelletsfabrikk og energisentral.  

 

For eiendommen til Thorvald Rognerud, Hovlandsveien 4 og 6, kan beregningene 

oppsummeres slik: 

 

 Dagens situasjon Sum støy inkl. ny 

pelletsfabrikk 

Beregningspunkt Lden (dB) Lnight (dB) Lden (dB) Lnight (dB) 

Hovlandsmoveien 4 51 45 52 45 

Hovlandsmoveien 6 54 47 54 48 

 

I rapporten oppsummeres beregningsresultatene slik: «Beregnet støynivå hos nabo 

ligger i dag i overkant av de grenseverdiene som er gitt for støy i nattperioden etter 

retningslinje T-1442. Nye anlegg vil bidra til å øke støyen dersom det ikke gjøres 

støyreduserende tiltak. Tabell 5 viser beregnet støynivå som sum av dagens 

situasjon og bidrag fra nye planlagte anlegg. Støykart er vist i Figur 4. 

Det planlegges å bruke et område sør- øst for nytt pelletsanlegg til mellomlagring av 

råvarer; med opplagrede hauger av flis og sagspon av opptil 4 m høyde. Dette vil gi 

en ekstra skjermingseffekt for støy mot sør-øst som ikke er vist i beregningene.» 

 

 

 



- 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er omfattet av reguleringsplan 162 – Hovlandsmoen Industri, hvor det er 

regulert til industri. Reguleringsplanen trådte i kraft fra 23.07.1985.  

 

I reguleringsbestemmelsene § 7 følger det at «Bebyggelsen skal oppføres av 

branntrygge materialer og ikke overstige 2 etasjer. Høyeste tillatte utnyttelsesgrad er 

0,3.» 

 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 regulerer vilkårene for 

dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for at kommunen kan innvilge en 

dispensasjonssøknad. For det første må ikke «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig 

tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å gi dispensasjon være klar større enn 

ulempene etter en samlet vurdering». Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, kan 

det etter kommunens skjønn gis dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger og vedtak i denne saken. Det har tidligere vært 

behandlet flere ulike byggesøknader på eiendommen. Søknaden om rammetillatelse 

for ny energisentral (arkivsak nr. 18/3448) behandles i samme møte som søknad om 

rammetillatelse for pelletsfabrikk.  

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen. Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer 

som inntekt for kommunen. 

  

 

Behov for informasjon og høringer 

Dispensasjonssøknaden anses å være av lokal karakter. Rådmannen vurderer at det 

ikke er behov for høringer eller innhenting av ytterligere informasjon i denne saken. 

  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er søkt om dispensasjon for et relativt stort avvik fra høydebegrensningene både 

i reguleringsplanen og i plan- og bygningsloven. Det kan være et spørsmål av 

prinsipiell karakter om man ønsker å tillate så store avvik gjennom dispensasjon, 

eller om slike vurderinger bør tas gjennom reguleringsplanprosess. 



- 

 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjonssøknaden 

Det er søkt om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4, som fastsetter 

maksimal byggehøyde til 8 meter for gesims og 9 meter for møne, der annet ikke 

følger av plan. I dette tilfellet fastsetter reguleringsplan nr. 162 § 7 at bebyggelsen 

ikke kan overstige 2 etasjer. I dag brukes ikke lenger etasjeantall for å fastsette 

høydebegrensninger, og det er uklart hvilke høyder man har ment med betegnelsen 

2 etasjer i et industriområde. Én etasje i et industrianlegg vil naturlig være høyere 

enn én etasje i et bolighus, slik at etajsehøyden i bolighus ikke kan brukes for å 

klargjøre hva man har ment i reguleringsplan.  

 

I dette tilfellet sier altså reguleringsplanen noe om maksimale byggehøyder, men det 

er uklart akkurat hvilke høyder man har ment. Dette kan tale for at ansvarlig søker 

også burde ha søkt dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene § 7. 

Rådmannen vurderer det imidlertid ikke nødvendig å kreve ny dispensasjonssøknad, 

da de reelle forholdene ikke vil bli endret ved å kreve dispensasjonssøknad fra 

reguleringsplanens høydebestemmelser, ut over at dispensasjonssøknaden blir 

oppdatert med en ny hjemmel. Dispensasjonssøknaden som er innsendt gjelder 

allerede høyder på byggverk. I tillegg kommer at den gamle reguleringsplanen er 

uklar, slik at den ikke gir noe ordentlig svar på hvilke høydebegrensninger man har 

ment å sette.  

 

Dispensasjonsvurderingen 

I følgeskriv har ansvarlig søker begrunnet søknaden om dispensasjon. Her skrives 

det at «Pipa er mye høyere enn selve bygget, men dette har med rense-effekten å 

gjøre. Pipen vil ikke bli høyere enn 40m og vil være dominerende i fabrikkens 

utseende. Det skal presiseres at pipen blir sannsynligvis lavere. Først må det velges 

en leverandør av energisentralen og deretter må det hele prosjekteres. Korrekte 

tegninger og mål på høyder vil være vedlagt når relevant IG søkes […] Bygget, 

bortsett fra pipa, vil være av tilsvarende høyde som omliggende bygninger og vil 

dermed være naturlig på industriområdet. Området er regulert til industri. Flere av 

byggene på industriområdet er høyere enn kravene satt i PBL. Dette tilsier at bygg 

over PBL-krav ikke er uvanlig i dette området. Ved å fornye energi-sentralen, så vil 

nyere teknologi bli brukt og det vil ha en positiv effekt på miljøet. Ulempene ved å gi 

en dispensasjon er at reguleringsplan/pbl ikke følges». 

 

Rådmannen viser til at det er to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan 

innvilges. For det første må ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Formålet med høydebegrensningen i pbl. er at vurderingen av særlig høye 

bygninger gjøres i planarbeidet, og ikke i den enkelte byggesak. Rådmannen viser til 

at det allerede er flere bygg som overskrider høydebegrensningene i pbl. § 29-4 på 

eiendommen i dag. Videre viser rådmannen til at området det skal bygges på ikke 

ligger i umiddelbar nærhet til naboeiendommene, slik at behovet for å vurdere 

byggehøyder gjennom reguleringsplan ikke gjør seg gjeldende i samme grad som 

ved utbygging i tettbebygde strøk.  



- 

 

Videre viser rådmannen til at et viktig hensyn i plan- og bygningslovgivningen er å 

legge til rette for «bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og 

fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1, og at det i planleggingen skal legges til rette 

for «verdiskapning og næringsutvikling», jf. pbl. § 3-1 bokstav d.  

 

Ny energisentral vil muliggjøre økt produksjon på Soknabruket. Dagens 

energisentral er ikke dimensjonert for å produsere nok energi til å drifte ny 

pelletsfabrikk i tillegg til det eksisterende energibehovet. Økt produksjon på 

Soknabruket vil bidra til økt verdiskapning i bedriften, noe som igjen vil kunne gi 

positive ringvirkninger for lokalområdet og for kommunen. Tiltaket vil også bidra til 

arbeidsplasser i området. 

 

Rådmannen vurderer at hverken hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt dersom 

dispensasjonssøknaden innvilges. 

 

Det andre vilkåret for at kommunen kan innvilge dispensasjon er at fordelene ved å 

gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Her viser rådmannen til at ny energisentral vil muliggjøre økt verdiskapning på 

Soknabruket. Dette er en klar fordel ved å innvilge dispensasjonen. Videre er det 

positivt at ny energisentral prosjekteres og bygges etter dagens tekniske krav, noe 

som vil ha en positiv miljøeffekt. Høyden på pipa er også begrunnet i at 

renseeffekten krever en høy pipe. Det er også positivt at det ikke er noen naboer i 

umiddelbar nærhet til den nye energisentralen. 

 

Ulempen med å innvilge dispensasjon er at reguleringsplanen ikke følges. 

Rådmannen kan imidlertid ikke se at denne ulempen gjør seg gjeldende med styrke, 

da det er en gammel og lite detaljert plan på området.  

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og 

rådmannen anbefaler at dispensasjonen innvilges. 

 

Nabomerknad 

Thorvald Rognerud har kommet med nabomerknad til tiltaket. Her ber han om mer 

dokumentasjon for hvilken støy tiltaket vil medføre, og ber også om at tiltakene ikke 

skal overskride støykrav som ble satt i en kjøpeavtale mellom AS Skogeiernes 

Impregneringsverk og Rognerud i 1974. 

 

Ansvarlig søker har opplyst om at støy skal holdes innenfor gjeldende forskrifter. 

Kravene som ble satt i kjøpeavtalen i 1974 er strengere enn gjeldende forskrift. 

Kontrakten gjelder mellom partene, og er av privatrettslig karakter. 

 

Rådmannen viser til at plan- og bygningsloven § 21-6 sier at som utgangspunkt skal 

ikke bygningsmyndighetene ta stilling til privatrettslige forhold. I tilfeller der det er 



- 

åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, 

skal søknaden likevel avvises. 

 

I dette tilfellet har Moelven Soknabruket fått utarbeidet en støyrapport som viser at 

tiltaket vil føre til ingen eller liten endring i støysituasjonen for Hovlandsveien 4 og 6, 

som Rognerud eier. Ansvarlig søker har også sendt inn støyrapport for 1973, som 

viser at støyverdiene lå over nivåene i avtalen allerede før avtalen ble inngått. Disse 

forholdene gjør at det samlet sett fremstår som uklart for rådmannen hvordan avtalen 

skal tolkes og har blitt praktisert. Klarlegging av dette må foregå privatrettslig mellom 

partene. Terskelen for å avvise en sak på grunn av manglende privatrettslige 

rettigheter, er at det må være «åpenbart» at tiltakshaver mangler nødvendige 

rettigheter. Rådmannen kan ikke se at denne terskelen er oppfylt. Søknaden tas 

derfor til behandling. Rådmannen presiserer at avgjørelse av søknaden etter plan- 

og bygningsloven ikke innebærer noen avgjørelse av de privatrettslige forhold.  

 

Rådmannen viser til at konflikter rundt tolkningen av avtalen må løses privatrettslig 

mellom partene, og at avtalen ikke er grunnlag for at saken bør avvises. Ansvarlig 

søker opplyser om at tiltaket vil holde seg innenfor gjeldende forskrifter når det 

gjelder støy, og rådmannen kan ikke se at kommunen bør stille særlige krav utover 

gjeldende forskrifter i dette tilfellet.  

 

Rådmannen mener at nabomerknaden ikke bør tas til følge.  

 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Søknad om rammetillatelse 

Nabomerknad 

Støyrapport - 1973 

Utsnitt av avtale med Hovland 

Tilbakemelding på nabomerknad 

Støyrapport - 2018 

Følgeskriv til nabovarsel 

Situasjonsplan 

Tegninger (unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 og fvl. § 13 første ledd punkt 2) 

Beskrivelser 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 



- 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Søknaden gjelder

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested
Kommune

Ringerike
Gnr.

139
Bnr.

76
Andre Gnr/bnr

139/13
Festenr.

0
Seksjonsnr.

0
Adresse

Nordmoveien 48, 3534 SOKNA

Tiltakets art
Søknadstype

Rammetillatelse
Tiltakstype

Nytt bygg over 70 m2 -Ikke boligformål Riving av deler av bygget
Næringsgruppekode

C Industri

Bygningstypekode

229

Tiltakshaver
Partstype

foretak
Navn

MOELVEN SOKNABRUKET AS
Adresse

Nordmoveien 48, 3534 SOKNA
Organisasjonsnummer

982793017
Telefon

32144500

e-postadresse

post@soknabruket.moelven.com

Ansvarlig søker
Navn

MESTERBYGG RINGERIKE AS
Organisasjonsnummer

970942408
Adresse

Postboks 1146, 3503 HØNEFOSS
Kontaktperson

Glenn Koveland

Telefon

32120320
Mobiltelefon

90502747
e-postadresse

glenn@mesterbygg-ringerike.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Følgebrev
Se vedlagt

Arbeidstilsynet

Tiltaket berører eksisterende eller fremtidig arbeidsplasser. Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før
igangsetting av tiltaket.

Dispensasjonsøknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Plan- og bygningsloven med forskrifter
Begrunnelse for dispensasjon:
Dispensasjon ang byggehøyde. Se vedlegg

Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan

Reguleringsplan
Navn på plan

Hovlandsmoen industri
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Reguleringsformål

Industri

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

U-Grad
Grad av utnytting iht. gjeldende plan

0,30%

Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom 460081,00 m²
+ Ev. areal som legges til iht. beregningsregler 0,00 m²
= Beregnet tomteareal 460081,00 m²

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 138024,00 m²
Areal eksisterende bebyggelse 46657,00 m²
- Areal som skal rives 240,00 m²
+ Areal ny bebyggelse 1 453,00 m²
+ Parkeringsareal 0,00 m²
= Sum areal 47870,00 m²

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting 0,10

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

Bygningsopplysninger

m² BYA

Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt

Antall bruksenheter m² BRA

Eksisterende bebyggelse 46657,00 0,00 46657,0
0

46657,0
0

0 46657 46657

Ny bebyggelse 1453,00 0,00 1453,00 1453,00 0 1453 1453

Av dette åpne arealer 0,00 0,00 0,00 0,00 0 240 240

Sum 481 10,00 0,00 48110,0
0

4811 0,0
0

0 47870 47870

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 1

Krav til byggegrunn

Flom
Ikke relevant

Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven § 28-1)
Ikke relevant
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Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn.

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn.

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng

Løfteinnretninger

Løfteinnretninger
Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det planlegges IKKE en slik innretning

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Nabomerknader C Merknad 140/1 Vedlagt søknaden

Nabomerknader C Rapport NBI Vedlagt søknaden

Nabomerknader C Deler av kontrakt Vedlagt søknaden

Nabomerknader C Svarbrev Rognerud Vedlagt søknaden

Nabomerknader C Rapport Brekke og Strand Vedlagt søknaden

Kvittering for nabovarsel C Følgebrev Nabovarsel Vedlagt søknaden

Kvittering for nabovarsel C Kvittering nabovarsel Vedlagt søknaden

Kommentarer til
nabomerknader

C Merknad trukket Vedlagt søknaden

Situasjonsplan D Situasjonsplan Vedlagt søknaden

Tegning ny plan E Plantegning Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade E Plantegning Vedlagt søknaden

Beskrivelse F Følgebrev Vedlagt søknaden
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Erklæring og signering

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.

En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.
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Sammendrag:
Det er gjennomført beregninger av støy til naboer f ra ny pelletsfabrikk og nytt fyranlegg ved Moelven
Soknabruket i Ringerike kommune. Beregningene er ba sert på en beregningsmodell for støy som er
etablert etter en fullstendig kartlegging av alle e ksterstøykilder ved virksomheten på Sokna.
Beregningsmodellen ble sist oppdatert etter målinge r i april 2018.

Fremtidige støybidrag fra nye installasjoner er sim ulert ved beregninger. Resultatene fra beregningene
er benyttet til å bestemme krav til utstyr som inng år i utvidelsen. Det er støygrensene i Klima og
Miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 som e r benyttet for å vurdere hvilke krav som må
settes til nytt støyende utstyr og aktiviteter.

Beregningsresultatene viser i dag en overskridelse av støygrenser på nattestid ved mest eksponerte
bolig. Det er støy fra saga og viftestøy fra de eks isterende kammer- og kanaltørkene som gir de
kraftigste støybidragene i dag.

Nye støykilder ved en fremtidig pelletsfabrikk vil bidra til å øke støynivået. For å komme innenfor de
anbefalte støygrensene etter T-1442/2016 er det der for nødvendig å gjøre støyreduserende tiltak på
de eksisterende støykildene som gir de kraftigste s tøybidragene i dagens situasjon. Med tiltak på 4-6
av de kraftigste støykildene viser beregninger at m an vil kunne nå støygrensene i T-1442/2016 også i
en fremtidig situasjon med fullt utbygd pelletsanle gg. Det forutsettes da prosjektet sikrer at alt uts tyr
overholder de lydkrav som er satt i denne rapporten , vist i vedlegg 1.

Det er forventet at det vil komme endringer som kre ver at beregningene og støykildelisten må
oppdateres. Valg av fasadeelementer (vegg, vinduer og porter) må kontrolleres av akustiker. Dette
gjelder særlig for støy fra bygg med hammerkvern, f lishugger(re-chipper) og også bygget med
pressene.

Bygning med service- og administrasjon må tilfredss tille krav i Byggteknisk forskrift (TEK’17) til pla n og
bygningsloven. Det må f.eks påregens å bygge med se parate konstruksjoner og bruk av
buffer/sluseløsninger for å redusere overføring av støy fra pressene til servicebygget.
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1 Bakgrunn
Moelven Soknabruket planlegger å utvide sin virksom het med ny fabrikk for pelletsproduksjon. Som
råvarer i pelletsproduksjonen inngår flis og spon f ra egen virksomhet ved sagbruket på Sokna og fra de
andre brukene til Moelven i Norge. I forbindelse me d utvidelsen planlegges også en opprustning av
fyranlegget der den eksisterende fyrkjelen blir tat t ut av drift og erstattes med to nye fyrkjeler, fo r
totalt 24 MW, der 14 MW er tiltenkt eksisterende vi rksomhet og 10 MW til ny pelletsfabrikk.

Denne rapporten presenterer resultater fra støybere gninger som er utført i tidlig fase av
prosjekteringen av det nye anlegget. Beregningene e r benyttet til å fastsette hvilke støykrav som skal
settes til utstyret som inngår i det nye anlegget. Det er benyttet krav til støy som gjelder for indus tri
med døgnkontinuerlig støyende aktivitet i tråd med retningslinje T-1442/2016 om støy i
arealplanleggingen.

Tidligere støykartlegginger og beregninger ved Moel ven Soknabruket har fokusert på støy til boliger
ved Hovland gård som ligger sør-vest for anlegget. Nytt pelletsanlegg er planlagt på motsatt side av
tomta på et område som i dag brukes til tømmeroppla gring. Det er boliger som ligger mot øst og mot
nord på denne siden som vil bli mest eksponert av s tøyen fra nytt anlegg.

Det vises til tidligere utsendt rapport fra Brekke og Strand Akustikk med beregninger av støy til nabo er
etter målinger utført i april 2018:

/1/ AKU04 R180524 Moelven Soknabruket Nye målinger ekst ernstøy 2018

2 Underlagsdokumentasjon
Beregningene er gjort med info tilgjengelig 24.08.2 018.

Tabell 1 Mottatt underlagsdokumentasjon.

Dokument Dato mottatt

«Hekotek drwg 4910.001.15 fan loacations» 10.08.2018

«Hekotek drwg 4910.003.13» 06.08.2018

«Noise calculation» 08.08.2018

«Flow Chart example» 15.08.2018

Møte på Sokna med LICAB, v/ Roger Lehtonen 18.08.20 18

Korrespondanse med HEKOTEK v/ Jan Wallden for omfor ent støykildeliste

Tegninger, tekniske datablad og målerapporter for n ytt fyranlegg oversendt av
Norsk Energi v/ Stian Wadahl

20.08.2018
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3 Situasjon
Figur 1 viser området der nytt pelletsanlegg er ten kt plassert. Figuren viser også plasseringen av de
referansepunktene som er benyttet i støyberegningen e i denne rapporten.

Figur 1 – Kartutsnitt av Moelven Soknabruket med områd e der planlagt ny pelletsfabrikk er tenkt plassert og m ed
markering av de referansepunktene som er benyttet i st øyberegningene

4 Grenseverdier for utendørs støy
Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanleg ging, T-1442/2016,
definerer kriterier for støysoner som et verktøy ti l å vurdere støysituasjon i forbindelse med etabler ing
av nye støykilder, slik at disse lokaliseres og utf ormes med tanke på å hindre nye støyplager.

• Rød sone angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny
støyfølsom bebyggelse skal unngås.

• Gul sone angir en vurderingssone, hvor støyfølsom b ebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold

For kategorien «industri med helkontinuerlig drift» er de aktuelle grenseverdiene for inndeling i gul og
rød støysone gjengitt i Tabell 2 nedenfor. Det er g renseverdier for nedre grense til gul sone som bruk es
ved planlegging og etablering av ny støyende virkso mhet.

Tabell 2 - Kriterier for soneinndeling etter planretn ingslinje T-1442. Alle tall i dB, innfallende lydtryk knivå.

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23-07

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23-07

Industri med
helkontinuerlig drift

Uten impulslyd
Lden55 dB

Med impulslyd

Lden50 dB

Lnight45 dB
LAFmax60 dB

Uten impulslyd
Lden65 dB

Med impulslyd

Lden60 dB

Lnight55 dB
LAFmax80 dB
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5 Beregninger
Beregninger av støy fra industrien er basert på Nordisk beregningsmetode for industristøy med
støyberegningsprogrammet Soundplan versjon 7.3. So m grunnlag for beregningene er det tatt
utgangspunkt i digitalt kartgrunnlag fra Infoland.

Støy fra lastebiler er beregnet ved Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy.

Beregningsmetodene simulerer såkalt «gunstig» lydut bredelsesforhold, med positiv
temperaturgradient og svak medvind i alle retninger fra alle støykilder.

Beregningsmetoden baserer seg på at man benytter ki ldedata for de ulike støykildene på området.
Støykildene er i modellen representert med et lydef fektnivå og er gitt en representativ plassering på
området. Beregnet lydtrykknivå i mottakerposisjon e r avhengig av lydeffektnivå, avstand mellom kilde
og mottaker, markdempning, vegetasjon, skjermer, re flekterende flater og luftabsorpsjon. Liste over
støykilder med kildenivå og driftstider er vist i v edlegg 1. Plasseringer av de ulike støykildene er v ist i
vedlegg 2.

Det beregnes støyutbredelse til de naboer som er me st eksponert for støyen fra Soknabruket i dag og
også til de naboer som blir mest eksponert for støy en fra fremtidig pelletsfabrikk.

Beregningspunktene er vist på kartutsnittet i Figur 1. Det vises beregninger for både dagens og
fremtidig situasjon med fullt utbygget pelletsfabri kk og nytt fyringsanlegg.

Støyutbredelse er også vist med støykart med gule o g røde støysoner etter kriterier som beskrevet i
retningslinje T-1442. Beregningshøyde i støykartene er 4 meter over terreng i tråd med retningslinjens
kapittel 2.

Det er ikke gjort beregninger av maksimalnivåer på natt da støyen er av jevn og tidskontinuerlig
karakter.
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5.1 Situasjon 0 - Dagens støysituasjon
Flere av støykildene ved Moelven Soknabruket er ikk e i drift hele tiden og flere av støykildene er i d rift
kun i kortere perioder ved behov. I beregningene av støy for dagens situasjon er det tatt høyde for at
det kan være dager med høy grad av samtidighet hvor alle tørkene i drift. Resultatene må derfor
ansees å være en konservativ representasjon av det faktiske støybildet slik driften er i dag. Unntaket er
linje 3 og linje 4 på bygg 8 som kun er i drift ca en uke i året. Disse er ikke inkludert i beregninge ne.

Driftsformen ved Soknabruket har i dag en rullering mellom 5 skift; der man veksler i aktiviteten på
natt mellom sag og høvleri, dvs at høvleriet går dø gnkontinuerlig i 3 uker, så går saga i 2 uker osv. For
støyen er det marginalt høyere støynivåer under ski fteuker med saga i drift på natt.
Beregningsresultatene vises som døgnmiddelverdier for et «worst-case» scenario for skifteuker med
sag i døgnkontinuerlig drift. Det er også noe mindr e aktivitet i helg slik at årsmiddelverdi vil være noe
lavere enn det som vises her.

Tømmerlunner er ikke tatt med i beregningsmodellen. Skjermingen som disse utgjør for støyen fra
eksisterende anlegg til naboer er derfor ikke medre gnet. Selv om tømmermengden varierer vil det
alltid være en skjerming av støy fra anlegget til d e naboene som ligger mot nord og øst.

Beregnet støynivå for dagens situasjon er vist i Ta bell 3 og i støykartet i Figur 2.

Tabell 3 - Beregningsresultater for «Situasjon 0» – Dag ens situasjon med (hverdag skifteuker; sag), som i AKU 05, ref /1/

Beregningspunkt Lden(dB)

T-1442:
55 dB

Lnight (dB)

T-1442:
45 dB

Kommentar

1 - Hovlandsmoveien 4 51 45 På nivå med grenseverdi natt
2 - Hovlandsmoveien 6

54 47
2 dB over grenseverdi på natt. Marginalt innenfor
grenseverdi for dag, kveld, natt- lydnivå Lden

3 - Nordmoveien 67 44 37
4 - Nordmoveien 85 47 39
5 - Nordmoveien 101 49 42 Konservativt- er skjermet av tømmerlunner.

Figur 2 – Støykart for «Situasjon 0» – Dagens situasjon med (hverdag skifteuker; sag), som i AKU05, ref /1/
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5.2 Situasjon 1 – Ny pelletsfabrikk
Det er identifisert totalt 19 ulike støykilder ved nytt pelletsanlegg som antas å være av betydning fo r
støy til naboer. Liste over de støykildene som er m edregnet er vist i vedlegg 1. Alle støykilder er
forutsatt å være døgnkontinuerlig i drift. Støykild er ved nytt fyranlegg erstatter støykilder som ligg er
inne i dagens modell da det gamle fyranlegget tas u t av drift.

Hoveddelen av prosessen vil foregå innendørs, dette inkluderer hammerkvern, flishugger (re-chipper)
og presser som er det mest støyende utstyret som in ngår i det nye anlegget. De støykildene som er
identifisert vil ha størst innflytelse på utendørs støy er i stor grad vifter med suge- eller blåseåpn inger
til friluft, og som brukes i ulike deler av prosess en.

Støy fra lastebiler er i modellen beregnet ved Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy . Det er
opplyst at det vil være omkring 10 lastebiler om da gen til nytt anlegget. Lastebiler som kommer med
flis inn til anlegget vil også brukes til ut-transp orten av ferdig produkt. Det er i dag lastebil-traf ikk for
transport av sagflis ut som vil utgå med nytt pelle tsanlegg og det opplyses at netto antall lastebiler
inn/ut vil være tilnærmet uendret fra dagens situas jon.

Tabell 4 viser beregnet støybidrag fra nytt pellets anlegg. Det er lagt til 3 dB beregningsusikkerhet i
resultatene for å ta høyde for usikkerhet i oppgitt e data og for å unngå at støysituasjonen rundt nytt
anlegg underestimeres. Støykart er vist i Figur 3.

Tabell 4 – Beregnet støybidrag fra nytt pelletsfabrikk og nytt fyranlegg. Verdier inkluderer 3 dB i beregn ingsusikkerhet.

Beregningspunkt Lden(dB)

T-1442:
55 dB

Lnight (dB)

T-1442:
45 dB

Kommentar

1 - Hovlandsmoveien 4 44 37
2 - Hovlandsmoveien 6 45 39
3 - Nordmoveien 67 41 34
4 - Nordmoveien 85 46 39
5 - Nordmoveien 101 51 44 Mest eksponert for støy fra nytt anlegg

Figur 3 - Støykart for «Situasjon 1» – Bidrag fra ny pe lletsfabrikk og nytt fyringsanlegg
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5.3 Beregningsresultater oppsummert
Beregnet støynivå hos nabo ligger i dag i overkant av de grenseverdiene som er gitt for støy i
nattperioden etter retningslinje T-1442. Nye anlegg vil bidra til å øke støyen dersom det ikke gjøres
støyreduserende tiltak. Tabell 5 viser beregnet stø ynivå som sum av dagens situasjon og bidrag fra nye
planlagte anlegg. Støykart er vist i Figur 4.

Det planlegges å bruke et område sør- øst for nytt pelletsanlegg til mellomlagring av råvarer; med
opplagrede hauger av flis og sagspon av opptil 4 m høyde. Dette vil gi en ekstra skjermingseffekt for
støy mot sør-øst som ikke er vist i beregningene.

Tabell 5 - Beregningsresultater for sum av støy fra eks isterende støybidrag og fra nytt pelletsfabrikk og nyt t fyranlegg.
Verdier for nye anlegg inkluderer 3 dB i beregningsu sikkerhet.

Beregningspunkt Lden(dB)

T-1442:
55 dB

Lnight (dB)

T-1442:
45 dB

Kommentar

1 - Hovlandsmoveien 4 52 45 Mindre endringer.
2 - Hovlandsmoveien 6 54 48 3 dB over grenseverdi på natt. Mindre endringer
3 - Nordmoveien 67 46 39 +2 dB økt støynivå.
4 - Nordmoveien 85 49 42 +3 dB økt støynivå

5 - Nordmoveien 101 53 46
1 dB over grenseverdi på natt. +5 dB økt støynivå.
Konservativt- er skjerming fra tømmerlunner

Figur 4 - Støykart for «Situasjon 2» – Sum av eksiste rende situasjon og bidrag fra ny pelletsfabrikk og nytt fyringsanlegg
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6 Eksisterende støykilder som er aktuelle for tiltak
For å redusere støynivå til under anbefalte støygre nser i T-1442/2016 må det gjøres tiltak på
eksisterende støykilder. Tabell 6 viser hvilke støy kilder som er mest aktuelle for tiltak, se også ti dligere
utsendt rapport AKU05 ref. /1/. Beregninger viser a t støygrenser vil kunne overholdes dersom det
gjøres utbedringer av lyddemperne på de eldre avkas tene fra kanaltørkene på linje 1 og 2, samt fra
kanaltørkene på linje 9 og 10.

Tabell 6 – Eksisterende støykilder som vil er mest ak tuelle for tiltak

Kildenavn
LwA dB

(Årstall for forrige måling)

8-1/1 Kanaltørke 1
Avtrekk

94 (2016)

8-2/1 Kanaltørke 2
Avtrekk

100 (2015)

17-10/1 Kanaltørke 10
Avtrekk

97 (2016)

17-9/1 Kanaltørke 9
Avtrekk

94 (2016)

12-1 Barkriver 107 (2015)

12-2 Åpent til
tømmerinntak utenfor
vask

105 (2015)
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7 Krav til bygningstekniske konstruksjoner
Ny pelletsfabrikk skal også inneholde rom til servi ce- og administrasjon; med kontrollrom, garderober,
spise/hvilerom, garderober og evt også kontorlokale r. I detaljfase av prosjekteringen må det gjøres en
lydteknisk gjennomgang av bygningsmessige konstruks joner for å sikre at krav i Byggteknisk forskrift t il
plan og bygningsloven overholdes. Det må f.eks påre gens å bygge separate konstruksjoner og bruk av
buffer/sluseløsninger for å redusere overføring av støy fra pressene til servicebygget.

For å oppfylle krav etter Byggteknisk forskrift (TE K‘17) til plan- og bygningsloven benyttes
grenseverdiene for støy og akustikk etter «lydklass e C» i Norsk Standard NS 8175:2012 Lydforhold i
bygninger. Tabell 7 nedenfor oppsummerer de relevante grenseve rdiene for prosjektet.

Tabell 7 - Utdrag med aktuelle grenseverdier fra NS 817 5:2012

Type
lydforhold

Type bruksareal Grenseverdi, jfr. NS8175,
klasse C

Absorpsjons-
faktor

Midlere lydabsorpsjonsfaktor i lokale for industri, håndverk,
forretning, o.l.

0,2

Etterklangstid
Høyeste etterklangstid i lokale for industri, håndv erk, forretning,
o.l. relatert til rommets høyde

0,20 x h

Støy fra
tekniske

installasjoner1

Eget bygg: Lydnivå i kontor og møterom fra tekniske installas joner
i samme bygning eller i annen bygning

Lp,A,T 33 dB

Lp,AF,max 35 dB

Eget bygg: Lydnivå i kjøkken, spise/oppholdsrom, kantine o.l. fra
tekniske installasjoner i samme bygning eller i ann en bygning

Lp,A,T 35 dB

Lp,AF,max 37 dB

Eget bygg: Lydnivå i produksjonslokaler fra tekniske installa sjoner i
samme bygning eller i annen bygning

Lp,A,T 45 dB

Lp,AF,max 47 dB

Til bolig: Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer fra
tekniske installasjoner i samme bygning og i en ann en bygning

Lp,AFmax(dB)

Natt, kl. 23-07 35 dB

Kveld, kl. 19-23 40 dB

Dag, kl. 07-19 45 dB

8 Støy i arbeidsmiljø
Støy i arbeidsmiljø er ikke omhandlet i denne rappo rten. Vi har fått tilgang til måledata ved lignende
pelletsanlegg som viser høye støynivåer omkring LpA,T= 95 dB i rom med hammerkvern og i rom med
pressene. Det må velges løsninger for å redusere st øyeksponeringen for de ansatte og det gjøres
oppmerksom på at det pålegges arbeidsgiver et økt a nsvar med håndtering og oppfølgning av
støyforhold og skaderisiko dersom arbeidstagerne ut settes for støyeksponering over LEX,8h= 80 dB
og/eller LpC,peak= 130 dB.

1 «Støy fra tekniske installasjoner» omhandler i den ne sammenhengen bygningstekniske installasjoner (ut endørs og
innendørs) som er nødvendige for bygningens drift . Typisk gjelder dette ventilasjon av bygningen, me ns støy fra maskiner og
utstyr som brukes i den industrielle produksjonen i kke er innebefattet av denne definisjonen.
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9 Oppfølgning i detaljfase
Beregningene er basert på lyddata som vist vedlegg 1. Det er leverandør som må sikre at utstyrskrav
tilfredsstilles. Det må påregnes at det vil komme e ndringer som krever at beregningene og
støykildelisten må oppdateres.

Dersom det velges fasadeelementer, vinduer og porte r som ikke gir tilstrekkelig isolering av støyende
utstyr plassert innendørs, må støyberegningsmodelle n oppdateres for å inkludere dette. Dette gjelder
særlig for bygg med hammerkvern, flishugger(re-chip per) og bygget med pressene.

Vedlegg
Vedlegg 1 - Kildeliste – Ny pelletsfabrikk

Vedlegg 2 - Situasjonsoversikt – plassering av nye støykilder

Vedlegg 3 - Støykart 1 – Dagens situasjon, Lnatt

Vedlegg 4 - Støykart 2 – Bidrag ny pelletsfabrikk, Lnatt

Vedlegg 5 - Støykart 3 – Sum dagens situasjon med ny pelletsfabrikk, Lnatt
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Lydtekniske uttrykk

Begrep Notasjon Forklaring

A-veiet lydtrykknivå LA

LpA

Lydtrykknivå målt (eller vurdert) med veiekurve A.

Lydnivå LA (LC) Veiet lydnivå/lydtrykknivå, vanligvis med veiekur v A, men også
med veiekurve C. Angis i eldre litteratur som dBA e ller dBC

Ekvivalentnivå
lydtrykksnivå/støynivå

Lekv,T

LAeq

LpA,eq

Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå for variere nde støy over
en bestemt tidsperiode T. Ekvivalentnivået gjelder for en viss
tidsperiode T, f.eks 1 time, 8 timer. Kan være line ært eller A-
veiet

Lden A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day -evening-
night) med 10 dB/ 5 dB ekstra tillegg for natt og k veld. Lden er
nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy og sk al i
kartlegging etter direktivet beregnes som årsmiddel verdi. For
grenseverdier gitt i retningslinjer eller forskrift kan ulike
midlingstider gjelde.

Lnight A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode (kl 23-7)

Lday A-veiet ekvivalentnivå for 12 timers dagperiode (k l 7-19)

Maksimalt lydtrykknivå LAmax Høyeste A-veiet lydtrykknivå for lyd med varierende styrke. Er
svært følsom for hvilken tidskonstant som skal bruk es og hvilke
topper som skal taes med.

Lydeffektnivå Lw

LwA

Lydeffektnivå (lydeffekt) fra en kilde er samlet
lydenergiutstråling per tidsenhet fra kilden.

Veiet lydeffektnivå med veiekurve A

Innfallende lydnivå Med innfallende lydnivå menes direktelydnivået, der man ser
bort fra refleksjon fra fasaden bak.

Veiekurve - A A Standardisert kurve som etterligner ørets følsomhet for ulike
frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Bruk es for de
fleste vurderinger av støy

Impulslyd Kortvarige, støtvise lydtrykk med varigh et på under 1 sek

Støy Uønsket lyd

Støynivå Fellesuttrykk for ulike beskrivelser av u ønsket lyd (som
maksimalt og ekvivalent lydnivå).



Ve d l e gg 1 - Stø yki l d e l i s te , n y p e l l e ts fa b ri kk
Moelven Soknabruket
Ny pelletsfabrikk - Liste over utendørs støykilder

v0 14.08.2018 Knut Haugen, Brekke & Strand Akustikk AS Liste opprettet
v1 16.08.2018 Knut Haugen, Brekke & Strand Akustikk AS Oppdatert etter innspill fra Hakotek
v1 24.08.2018 Knut Haugen, Brekke & Strand Akustikk AS Oppdatert etter innspill fra Hakotek

Kildeinfo Vifter Lyddata benyttet i beregningene

bsa-No

"Hakotek-
pos." Navn Støykilde Beskrivelse

Plassering vite + motor
innendørs/ utendørs? Suger fra Blåser til

Sound power
LwA (dB)

Sound pressure @1m
LpA (dB) Kommentar

1a 100 Belt dryer Vifte + motor Avtrekksvifte 75 kW Uten dørs Tørkekammer Friluft (kilde 1b) 98,2 78 Oppgitt lydtrykk på 1 m fra leverandør

1b " " Avkast fra pipetopp Med lyddemper 99,5 85 Oppgitt lydtrykk på 1 m fra leverandør

2a 100 Belt dryer Vifte + motor Avtrekksvifte 75 kW Uten dørs Tørkekammer Friluft (kilde 2b) 98,2 78 Oppgitt lydtrykk på 1 m fra leverandør

2b " " Avkast Med lyddemper 99,5 85 Oppgitt lydtrykk på 1 m fra leverandør

3 100 Belt dryer Fresh air intake 83,3 68 Oppgitt lydtrykk på 1 m fra leverandør

4 100 Belt dryer Fresh air intake 83,3 68 Oppgitt lydtrykk på 1 m fra leverandør

5 325
Transport of sawdust from
hammermill

Vifte står ute med blåse- og
sugeåpninger inne.

Transportvifte 75 kW, 21 000m3/h / 9000 Pa Utendørs H ammerkvern inne Filter inne 95 Foreløpig krav for vifte + motor

6 335
Transport of dust from filter to
presses

Vifte ute med blåse- og sugeåpninger
inne. Fläkten suger stoftet från filtret via
cyklon på taket.

Transportvifte 11 kW, 7 500m3/h / 2500 Pa Utendørs Fi lter inne Presser inne 95 Foreløpig krav for vifte + motor

7 390 Air from pellet cooler
Vifte ute med blåse og sugeåpninger
inne. Fläkten suger luften från kylaren.

Transportvifte 75 kW, 44 000m3/h / 3500 Pa Utendørs I vegg (kilde 7b) Innendørs 95 Foreløpig krav for vifte + motor

7b " "
Intag av uteluft till kylaren via kanal från

vägg till kylare.
90 Foreløpig krav

8 Hydraulikkaggregat i container
Ventilasjonsåpninger i vegg mot
båndtørker

95 Foreløpig krav

9 Hydraulikkaggregat i container
Ventilasjonsåpninger i vegg mot
båndtørker

95 Foreløpig krav

10 Boiler
Samlekilde for støy fra luftinntak og
avkast røkgass

95 Foreløpig krav

11 Syklon på topp av tørrlager Sagflis fra ny båndtør ker 90 Foreløpig krav

12 Syklon på topp av tørrlager Sagflis fra eksisteren de produksjon 90 Foreløpig krav

13 Syklon på tak av prosessbygg Sagflis fra filter ti l pressene 90 Foreløpig krav

14 Syklon på tak av prosessbygg Sagflis fra filter ti l pressene 90 Foreløpig krav

15 Hjullaster
1 stk hjullaster som arbeider i området
ved flislomme og innmating.

30% av tiden på dag og kveld. Ingen kjøring
på natt.

103 Fra tidligere målinger ved Soknabruket

16 Lastebil
Støy fra kjøring. Tipping i flislomme skjer
innendørs (neglisjerbart).

Estimert 10 kjøringer pr dag. Ikke kveld/natt
og ikke helg.

NTR'96 Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy

17 Nytt fyranlegg, 24 MW Røkgass fra pipetopp 95 Foreløpig krav

18 Nytt fyranlegg, 24 MW Luftinntak til kjel 90 Foreløpig krav



Vedlegg 2 – Plassering støykilder, ny pelletsfabrik k



Moelven Soknabruket Skala 1 :6500
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mDato: 26.08.2018
Tegnet av: KHN
Støykilde: Industri
Situasjon 0 - Dagens situasjon
Dimensjonerende målestr: Natt hverdag (man-tor) skifteuker med sag
Høy samtidighet av støykilder Vedlegg 3

Lnight (dB) 4 m o.t.

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
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Moelven Soknabruket Skala 1 :6500
0 30 60 120 180

mDato: 26.08.2018
Tegnet av: KHN
Støykilde: Industri
Situasjon 1 - Bidrag ny pelletsfabrikk og nytt fyranlegg
Dimensjonerende målestr: Natt

Vedlegg 4

Lnight (dB) 4 m o.t.

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <



Moelven Soknabruket Skala 1 :6500
0 30 60 120 180

mDato: 27.08.2018
Tegnet av: KHN
Støykilde: Industri
Situasjon 2 - Dagens situasjon + Ny pelletsfabrikk & nytt fyranlegg
Dimensjonerende målestr: Natt hverdag (man-tor) skifteuker med sag
Høy samtidighet av støykilder Vedlegg 5

Lnight (dB) 4 m o.t.

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <
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