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Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 03.12.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 
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405 Detaljregulering Tanberghøgda - Førstegangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

87/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018 

/ Strategi og plan 11.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Tanberghøgda 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. Saken må før andregangsbehandling behandles av Landbruksmyndigheten etter jordlova. 

Forhold vedrørende kompensasjon av tapt dyrket mark ved bygging av trase mot Lisletta, 

skal høres spesielt.  

 

4. Fossen utvikling AS og Ringerike kommune skal i høringsperioden avholde 

informasjonsmøte for naboer, berørte parter og andre interessenter.  

 

5. Rådmannen skal før andregangsbehandling legge inn rekkefølgebestemmelse om at det i 

utbyggingsavtale skal komme frem at Ringerike kommune overtar offentlig 

samferdselsanlegg og infrastruktur, først da det er ferdig utbygd, og det foreligger 

ferdigsattest. 

 

6. Det skal før andregangsbehanlding legges inn kryssing for fotgjengere av o_SKV2 for 

Pilgrimsleden mot Sætranggata.   
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Sammendrag 

Forslagstiller ønsker å tilrettelegge for boligbebyggelse i del av Kommunedelplan for 

Krakdstadmarka. Kommundelplanen ligger som grunnlag for detaljreguleringen. Planforslaget 

er i sin helhet i tråd med arealformål i kommundelplanen.   
 

Ny bebyggelse skal oppføres i form av eneboliger, rekkehus, flermannsbolig og blokker med 

tilhørende infrastruktur. Totalt ca. 350 boenheter. Det er sammen med Tanberglia avsatt en 

tomt til barnehage. Det er planlagt gode uteoppholdsarealer, bilfrie gatetun, og parkering under 

bakken/i kulvert for deler av området. 

 

Boligområde får ny adkomstvei fra Lisletta, for å avlaste trafikkbildet inn i byen på 

Hvervenkastet. Adkomstveien vil beslaglegge noe dyrka mark. 

 

Planen vedtas med rekkefølgebestemmelse om fordeling av planskapte verdier, jf. pbl. § 12-7, 

nr. 13, jf. jordskifteloven § 3-30. Dette for å sikre gjennomføring.  

 

Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et bynært variert boligtilbud.  

Planen bygger på kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt 20.11.2012.  

Denne planen er klart i tråd med overordnede føringer om økt befolkningsvekst i Ringerike 

kommune.  

 

Beskrivelse av saken (planforslaget) 

Planområdet ligger i sin helhet innenfor kommundelplan for Krakstadmarka. Området består i 

dag av skog, jomfruelig terreng, samt noe dykra mark.  

Intensjonene i kommunedelplanen er innfridd slik detaljreguleringen nå er utformet. 

 

Det foreligger en rekkefølgebestemmelse i kommundelplanen som tilsier at bygging ikke kan 

igangsettes før E16 trase mellom Sundvollen og Styggedalen er igangsatt. 

 

Denne planen omfatter områdene B_F2-4 i kommunedelplan, samt samlevegen frem til område 

B_F7 og ny samleveg til Lisletta/FV241. Trasen vil gå i skogkanten, langs jordene.  

 

Bebyggelse skal gi et helhetlig uttrykk for hvert delområde, med flate tak/pulttak.  

Feltet blir lagt opp slik at det gir utsikt og gode solforhold for alle. Det planlegges å bygge 

småhusbebyggelse oppå nedsenkende garasjegater, for å kunne oppnå bilfrie gatemiljøer der 

bilen ikke er i fokus.  

 

Det er avsatt rikelig plass til uteområder og turdrag som kan tilrettelegges for lek og 

rekreasjon. Lekeområdene utgjør totalt ca 17,4 daa, i tillegg til sandkasser og små lekeplasser i 

byggeområdene.  

 

For full beskrivelse av planforslaget, se nøkkelopplysninger og vedlagt planbeskrivelse. 
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Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller:    Fossen Utvikling AS  

    Søndre torv 2B 

    3510 Hønefoss 

 

Fagkyndig:    Fossen Utvikling AS v/Bjørn Leifsen  

    Søndre torv 2B 

    3510 Hønefoss 

 

Eieropplysninger:   gnr/bnr 38/69  Fossen Utvikling AS  

    gnr/bnr 38/4  Anne Gro Tanberg  

    gnr/bnr 38/1   Kathinka Mohn 

    gnr/bnr 37/1  Anette Hafnor 

    gnr/bnr 36/1  Lars Johan Buttingsrud 

    gnr/bnr 1241/1 Buskerud Fylkeskommune 

 

Arealstørrelser:   Hele planområdet har et areal på 325 daa 

    Ny bebyggelse har et areal på 99,4 daa 

 

Antatt antall boenheter:  ca. 350 boenheter, 800-900 beboere 

 

Antatte boligtyper:   Frittliggende småhusbebyggelse, utnyttelse 35 % BYA 

    Konsentrert småhusbebyggelse, utnyttelse 70 % BYA 

    Blokkbebyggelse (lavblokk), utnyttelse 70 % BYA 

Fordeling av boenheter:  Eneboligtomter 10 stk.  

    Konsentrert småhusbebyggelse ca. 200 boenheter 

    Leiligheter i blokk ca. 140 boenheter  

 

Parkering:     Det settes egne parkeringsbestemmelser for    

    planområdet: 1,5-2 plasser pr. boenhet.  

 

Overordnet plan:   Kommundelplan for Krakstadmarka ligger som grunnlag for 

    detaljreguleringen. Planforslaget er i sin helhet i tråd med  

    arealformål i kommundelplanen.   

     

Plantype:    Privat detaljregulering, Fossen Utvikling AS er forslagstiller 

 

Planforslaget:    Planforslaget er mottatt fra Fossen utvikling AS, 03.05.2018 

    Planforslaget består av:  

- Plankart  

- Bestemmelser 

- Planbeskrivelse  
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Illustrasjon av deler av planområdet, AgD 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

20.11.2012 Kommundelplan for Krakdstadmarka vedtatt 

20.09.2016 Formannskapet anbefaler oppstart av planarbeid 

29.09.2016 Varsel om oppstart 

08.03.2017 Varsel om utvidet planområde 

03.04.2017 Forslagstiller kommer med revidert planforslag, der gbnr. 38/4 er tatt ut 

29.06.2017 Kommunen vedtar i Formannskapet å utsette behandling av planen  

23.02.2018 Kommunen gjenopptar behandling av planforslaget 

        Kommunen har med forslagstiller og grunneier løpende dialog vedrørende  

        fordeling av utbyggingsarealer og kostnader.  

03.05.2018 Kommunen mottar utkast til planmateriale 

02.10.2018 Oversendelse av komplett planforslag til kommunen 

 

Medvirkning/forhåndsuttalelser fra oppstartsvarsling  

Ringerike kommune varslet oppstart av detaljreguleringen 29.09.2016. Varselet ble sendt ut i 

brev til alle berørte parter, offentlige myndigheter og internt i kommunen. 

 

Det kom inn totalt 9 uttalelser fra oppstartsvarslingen. Disse er kommentert i vedlegg, og 

videre vurdert i rådmannens vurdering.  

 

Fossen utvikling AS sendte ut et nytt varsel som følge av utvidelse av planområde datert 

03.03.2017. Det kom inn ytterligrere fire uttalelser i denne varslingen. Disse er ikke 
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kommentert da utvidelsen av planområdet ble trukket. Uttalelsen fra denne høringen er derfor 

ikke kommentert. 
 

Juridiske forhold  

Denne behandlingen avgjør om planforslaget skal sendes ut på høring og legges ut på offentlig 

ettersyn jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. 

 

For å sikre gjennomføring er det i denne planen benyttet virkemiddel for fordeling av planskapt 

netto verdiøkning innenfor gjennomføringssone H810_1 jf. pbl § 12-13, i henhold til 

jordskifteloven § 3-30. Virkemiddelet kan utløses ved at en av partene rekvirerer sak til 

jordskifteretten dersom ikke privat avtale lar seg gjennomføre.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er anses å være avklart for 

planforslaget i prosessen for kommunedelplan for Krakstadmarka.  

Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

henhold til føre – var – prinsippet. 

 

Jordlova 

Planforslaget slik det foreligger vil føre til omdisponering av dyrka mark, omtrentlig 5 daa. 

Dette på bakgrunn av trase for veg fra planområdet til Fv241 Lisletta. Traseen går langs 

skogen, så i eksisterende skogsbilvegtrase/Pilegrimsleden, over jordet og kobler seg på 

Tanbergmovegen, før kryss ut på FV241. Traseen vil ikke gi nye driftsulemper av jordene, da 

de i dag er delt av eksisterende veg og eiendomsgrense mellom gbnr. 37/1 og 36/1.  

Rådmannen vil derfor at forhold vedrørende omdisponering og behandling etter jordlova blir 

behandlet frem til andregangsbehandling av planen.  

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunen i form av infrastruktur, og 

muligens i form av sosiale tjenester.  

 

Rådmannens vurdering  

Byggeplaner 

Planforslaget er spennende og nytenkende med parkering i kulvert og bilfrie gater. Gode 

kvaliteter som legger til rette for et godt bomiljø. Et variert tilbud av boliger, fra 

eneboligtomter, spennende konsentrert bebyggelse, og leiligheter til alle livets faser.  

 

Planen har vært igjennom en lang prosess vedrørende planens avgrensning og fordeling av 

utbyggingsarealer og kostnader. Rådmannen har ønsket en helhetlig plan som legger 

grunnlaget i kommundelplan for Krakstadmarka som underlag. Rådmannen har derfor våren 

2018 jobbet for et samarbeid mellom grunneiere innenfor planområdet. Planen vedtas derfor 

med rekkefølgebestemmelse vedrørende fordeling av planskapte verdier, jf. pbl. § 12-7, nr. 13, 

jf. jordskifteloven § 3-30.  

 

Rådmannen ser at det er behov for et informasjonsmøte i høringsperioden for naboer, 

grunneiere og andre berørte etter førstegangsbehanlding.  
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Parkering 

Det legges opp til lavere krav til parkering enn det gjeldende parkeringsstrategi legger opp til. 

Dette for å imøtekomme målet med nullvekst i biltrafikk, ved å oppfordre til å benytte 

kollektivt, gang- og sykkel fra nytt boligområde.  

 

Leke- og grøntstruktur 

Det legges opp til sammenhengende grøntdrag i planområdet. Gode lekeplasser for alle 

alderstrinn, samt større grønt-/friområder for beboere og gjester til området.  
 

ROS-analyse 

Risikoene som er påpekt gjennom ROS-analysen er ikke overhengende store. De foreslåtte 

avbøtende tiltakene vil medføre at risikonivået holdes uendret eller reduseres i forhold til 

dagens situasjon. 

 

Innkomne uttalelser 

Noen av merknadene går på ytterligere oppdeling av eiendommer ved anleggelse av veg. Ny 

vegtrase er til dels lagt i eiendomsgrense. Ang. Tanbergmovegen er denne ikke regulert som 

veg, men som LNF. 

Rekkefølgebestemmelse vedrørende byggestart på E16 er innarbeidet i bestemmelsene. Øvrige 

kommentarer går på forhold som er avklart i tidligere kommundelplan; Rådmannen anser 

derfor disse problemstillingene som løst i forrige planfase. 

 

Infrastruktur   

Ny veg til området vil avlaste Tanbergmoveien. Det er viktig at ny adkomstvei blir benyttet 

under anleggsperioden, dette på bakgrunn av støy for beboere i Tanberglia og langs 

Tanbergmoveien.  

 

Tap av dyrka mark ved anleggelse av adkomstvei til boligområdet, bør kompenseres ved 

anleggelse av dyrka mark andre steder innenfor eller i nærheten av planområdet. Rådmannen 

anser det derfor som aktuelt å kunne kreve rekkefølgebestemmelse som sørger for at tapt 

matjord vil kompenseres med ny/flytting, i eller i nærheten av planområdet. Rådmannen 

foreslår at forhold vedrørende dykra mark høres spesielt, og at omdisponering etter jordlova 

behandles frem til andregangsbehandling.  

 

Pilgrimsleden er lagt inn i planen, av trafikksikkerhetsmessige årsaker må det legges inn en 

kryssing av o_SKV2 i plankart inn mot Sætranggata.  

Rådmannen ser det som hensiktsmessig at Fossen utvikling AS gjennomfører og bekoster 

utbygging av offentlig samferdselsanlegg og infrastruktur, før kommunen overta, jf. pbl. §17-3, 

tredje ledd.  

 

Samlet vurdering  

Rådmannen er positiv til ytterligere utbygging av Kommunedelplan for Krakstadmarka. Planen 

er i tråd med kommunens mål, og vil kunne gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune.  

 

Omdisponering fra dyrket mark til vegareal innenfor planområdet skal vurderes etter jordlova 

av Landbruksmyndigheten før andregangsbehandling.    

Det skal legges inn rekkefølgebestemmlser vedrørende overtakelse av vegarealer.  

Kryssing av o_SKV2 for Pilgrimsleden skal legges inn i plankart.  

Det skal avholdes informasjonsmøte av forslagtiller i høringsperioden.   
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Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 
 

 

Vedlegg 

Oversiktskart med planavgresning 

Forslag til plankart 

Forslag til bestemmelser 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse  

Vurdering av uttalelser, oppstart 

1. Statens vegvesen  

2. Fylkesmannen i Buskerud    

3. Buskerud fylkeskommune 

4. Statsbygg 

5. Syklistenes landsforbund 

6. Anette Hafnor  

7. Kathinka Mohn  

8. Frøyshov m.fl 

9. Heidi Haugen 

Kommunedelplan for Krakstadmarka: 

Bestemmelser  

Plankart 
 

 

 

 

Tore Isaksen 

    rådmann 
 

 

 

 

Saksbehandler: 

Åshild Lie 
 

Ass. rådmann: 

Terje Dahlen 
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Arkivsaksnr.: 17/161-45   Arkiv: PLN 439  

 

439 detaljregulering for Hvervenkastet - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet 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 planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må opparbeides 

før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  

 

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og de 

konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  

 

  

Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller Fossen Utvikling AS 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Fagkyndig Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Eieropplysninger gnr/bnr 38/119 – Møbellageret Arnfinn H Bakke AS 

gnr/bnr 38/135 – Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS 

gnr/bnr 38/136 – Certas Energy Norway AS (bensinstasjonen) 

Arealstørrelse Hele planområdet har et areal på 30 daa 
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gnr/bnr 38/119 – 3,93 daa 

gnr/bnr 38/135 – 1,82 daa 

gnr/bnr 38/136 – 6,90 daa 

Arealutnyttelse Parkeringsarealene for 38/119 og 135 er skilt ut som et eget formål. 

Utnyttelsen er derfor tilsvarende høy.   

gnr/bnr 38/119 – 85% BYA 

gnr/bnr 38/135 – 60% BYA  

gnr/bnr 38/136 – 15% BYA 

Parkering Det er separat parkering for gnr/bnr 38/136, lik tidligere utforming. 

 

Gnr/bnr 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal og det vil 

være 221 parkeringsplasser for bil, 11 HC, 3 for elbil og 50 

sykkelparkeringsplasser for disse to tomtene.  

Overordnet plan Kommuneplanen er grunnlaget for detaljreguleringen. Planforslaget 

strider mot kommuneplanen da området er regulert for "erverv" i den 

gamle planen og "næring" i det nye forslaget.   

Plantype Privat detaljregulering jf. §12-3 

 

Sammendrag 

Det ble forespurt om endring av gjeldende reguleringsplan høsten 2016. Formannskapet vedtok 

21.11.17 at planarbeidet skulle startes opp. Hensikten med endring av reguleringsplanen er å 

tilrettelegge for en dagligvareforretning på Hvervenkastet i eksisterende bygningsmasse. 

 

Gjeldende reguleringsplan spesifiserer at dagligvareforretning ikke kan opprettes og begrunner 

dette med den økningen i trafikk man antok en slik etablering vil innebære, men denne planen 

er nesten 30 år gammel (datert 30.11.1989) og det kan argumenteres med at denne 

bestemmelsen kanskje ikke er like aktuell nå som da.  

 

Opprettelse av dagligvare på Hvervenkastet kan være problematisk av ulike årsaker, både med 

hensyn til samfunnsutvikling og trafikk, men det er mange ulike variabler som spiller inn så 

man kan ikke være sikker på utfallet. Derfor anbefaler rådmannen at planen sendes på 

høring/offentlig ettersyn.   

 

Noen forhold må løses før en eventuell 2. gangsbehandling.  

For det første så må alle tiltak som er lagt til grunn for trafikkutredningen inn i planen i form av 

rekkefølgebestemmelser. Dersom dette ikke gjøres vil man vedta en plan der konsekvensene av 

hovedtiltaket ikke blir ivaretatt. Dette er ikke ønskelig.  

I tillegg må plankartet rettes opp. I trafikkutredningen anbefales det at overgangsfeltet ved 

innkjøringen til planområdet flyttes nærmere Arnold Dybsjords vei. Dette vil delvis være 

utenfor planområdet, og derfor utenfor plankartet, men fotgjengertraséen fra det nye 

overgangsfeltet og inn på eiendommen må tegnes inn i plankartet slik at man ivaretar gående.  
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Innledning / bakgrunn 

Det foreslås en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan 113-01 Hvervenmoen. Ved vesentlig 

endring er planprosessen som ved ny plan. PlanID og navn på ny plan blir 439 detaljregulering for 

Hvervenkastet. 

 

Gjeldende reguleringsplan, 113 Hvervenmoen vedtatt 30.11.1989, spesifiserer i §3.1 at "Område 

for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, f.eks. 

matvareforretning.". Hensikten med dette planforslaget er å endre denne paragrafen slik at 

etablering av dagligvareforretning vil være mulig.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I 2010 ble det på ny fremmet et ønske om å opprette en dagligvareforretning på 

Hvervenkastet. Den gang ble sak om regulering behandlet i hovedkomiteen for miljø og 

arealforvaltning med positiv innstilling fra rådmannen, men med negativt endelig vedtak. 

Vedtaket ble begrunnet med pågående arbeid med ny kommuneplan, som de den gang så for 

seg ville være ferdig i 2013, da de ikke ønsket å gi dispensasjon for gjeldende kommuneplan 

når ny kommuneplan var under opparbeidelse. Saken kom opp igjen i 2017 og hovedutvalget 

for miljø og areal vedtok at planarbeidet skulle startes opp. Oppstartsmøte ble avhold 

16.01.2018.    

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

I dag er området i stor grad utbygd. Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 38/119, 

38/135 og 38/136. I gjeldende reguleringsplan er alle tomtene regulert til erverv. 

 

38/119 eies av Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og består av ett lager-/forretningsbygg. 

Bygget har 4850m2 med handel, fordelt på følgende forretninger: møbelhandel 2450 m2, 

interiørhandel 1000 m2, kontormøbler 440 m2 og sportshandel 960 m2.  

 

38/135 eies av Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS. På denne eiendommen er det i 

dag en gjestegård med bevertning og overnatting.  

38/136 eies av Certas Energy Norway AS og omfatter arealet til bensinstasjonen.  

 

Planforslaget 

Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering av forslagsstiller Bjørn Leifsen ved 

Fossen utvikling. Fullstendig planforslag ble mottatt 16.11.18. 

 

Hensikten med planforslaget er Coop sin etablering av en dagligvareforretning i eksisterende 

forretningsbygg på gnr/bnr 38/119. Det er konseptet Coop Extra som ønskes etablert, med et 

areal på 1840m2 som inkluderer butikklokale samt lager, personalrom og andre birom.  

 

Planen medfører ingen endringer i eksisterende bygningsmasse, siden parkering er skilt ut som 

et eget formål, og byggegrenser og bebygd areal (BYA) tillater i praksis ingen utvidelse av 

bygningene. Dagens reguleringsplan begrenser byggehøyder til 10, 11 og 13 meter over 

eksisterende terreng for henholdsvis bensinstasjonen, gjestegården og forretningslokalet. 

 

Det er i situasjonsplanen tegnet inn endringer på parkeringsarealet som sikrer tryggere ferdsel 

for myke trafikanter. Tiltakene er som følger: fartshumper og brolagt gangsone foran 

inngangspartiet til forretningslokalet og gjestegården, samt dedikert sykkel- og 
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handikapparkering i umiddelbar nærhet til inngangspartiene. Situasjonsplanen er i 

utgangspunktet ikke juridisk bindende.   

 

Hele planområdet er på ca. 30 daa og inkluderer alle de tidligere nevnte eiendommene. 

 

I forbindelse med planforslaget er det blitt gjennomført en trafikkutredning. Denne ble utført av 

Asplan Viak, på bestilling fra forslagsstiller. Denne legger til grunn flere trafikale tiltak som må 

gjennomføres. Konsekvensene av etablering av dagligvarehandel, sett i sammenheng med 

forventet trafikkvekst, vil uten disse tiltakene medføre overbelastning av veien. Tiltakene 

forklares nøyere i trafikkutredningen, men kort fortalt er det snakk om flytting av overgangsfelt 

og en endring av rundkjøringen Hvervenkastet/Osloveien.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er plan 113-01 Hvervenmoen vedtatt 30.11.1989 (se 

s. 5 i planbeskrivelsen). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til ervervsområde, 

som omfatter kontor, forretning, industri og lager. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 og bebyggelsen 

skal ikke overstige 3 etasjer.   

 

Uttalelser til planoppstart 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varslet forslagsstiller oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 31.01.18 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 03.02.18. Oppstart ble også 

kunngjort på kommunens nettsider. Det kom inn totalt fem uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Vurdering av de enkelt innkomne uttalelser fremgår av kommentarer i eget vedlegg.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kapittel 5 står det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og 

lokalsamfunn gjennom:  

d) "Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet." 

e) "Lokalisering av handel og annen næringsvirksomhet skal ta utgangspunkt i ABC-modellen 

– "rett virksomhet på rett sted." 

 

Både transport og lokalisering er omdiskuterte temaer i dette planforslaget. Dette vil bli drøftet 

videre i rådmannens vurdering av planforslaget.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007, er området avsatt til erverv. I arealdelen som 

er under opparbeiding nå er området avsatt til næring. Planforslaget er derfor i strid med 

overordnede planer.  

 

Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 

I analysen, vedtatt 13.12.12, er følgende punkter relevante: 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen.  

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak. 
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Planforslaget er i strid med analysens punkter om tillatt etablert næringsvirksomhet. 

 

Juridiske forhold  

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

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

og arealforvaltning og formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

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

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Etablering av en dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil ha flere positive effekter. Det er mange 

boliger og arbeidsplasser i nærheten, og det bygges flere boliger, som alle da vil få en butikk i 

gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan føre til flere gående og syklende og 

redusere biltrafikken. Butikken vil ikke konkurrere nevneverdig med sentrumshandelen, da det 

allerede er dagligvarebutikker på Eikli næringsområde og langs Osloveien. Butikken vil trolig 

føre til redusert trafikk i Dronning Åstas gate ned til Eikli næringsområde, som i dag er en 

tungt trafikkert vei. 

 

Infrastruktur 

Planen vil kreve gjennomføring av tiltak i henhold til trafikkutredningen. Rådmannen er positiv 

til disse, da de vil ifølge trafikkutredningen redusere forventet trafikkbelastning og føre til en 

tryggere trafikksituasjon i området rundt planområdet. Dersom disse trafikktiltakene ikke 

gjennomføres vil trafikkbelastningen i området bli så stor at det vil føre til en overbelastning av 

veikapasiteten. Det er derfor viktig at alle tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen 

blir tatt med i planen som rekkefølgebestemmelser. Dersom dette ikke blir gjort bør ikke 

planen vedtas uten at det foreligger en ny trafikkutredning som klart viser konsekvensene av å 

ikke gjennomføre tiltakene som er foreslått.  

 

Området består i hovedsak av bygninger og parkeringsareal, med noe opparbeidet 

grøntområder mot fortau og hovedvei. Planen vil, dersom situasjonskartet gjøres juridisk 

bindende, medføre opparbeiding av tiltak som vil sikre tryggere ferdsel for myke trafikanter. 

Tiltakene består av enkel grønnstruktur, hensynssoner for myke trafikanter og parkering for 

sykler og forflytningshemmede. Rådmannen anser disse tiltakene som positive, da de vil skape 

et klart skille mellom trafikantgrupper og tilrettelegge for oversiktlig trafikkflyt på 

parkeringsområdet, og anbefaler derfor at tiltakene blir lagt inn som rekkefølgebestemmelser.  

 

Parkering er todelt innenfor planavgrensningen da det er en separat parkering for gnr/bnr 

38/136, mens 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal. For 38/136 vil det bli som 

det har vært tidligere. For de to andre tomtene vil det være 221 parkeringsplasser for bil, 

hvorav 11 HC og tre er for elbil, noe som er iht. parkeringsnormen. I tillegg vil det være 50 

sykkelparkeringsplasser. Dette er færre enn parkeringsnormen, som krever 133 for denne 

planen, men det hevdes fra i planforslaget at dette er flere sykkelparkeringer enn det realistisk 

sett vil være behov for. Rådmannen anser dette som tilstrekkelig.  
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Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Planforslaget utløser ingen 

tilknytningsplikt, da denne kun omfatter nye bygninger eller hovedombygginger for bygg på 

over 1000 m2 BRA. 

 

Innkomne uttalelser 

Det er kommet inn fem uttalelser hvorav tre er tilfredsstillende kommentert av forslagsstiller. 

De to andre er uttalelsene fra Fylkesmannen og CBRE.   

 

Fylkesmannens kommentar er besvart til en viss grad, men poenget om at biltransporten til 

området vil øke betraktelig ved etablering av dagligvarehandel, er ikke kommentert av 

forslagsstiller. 

 

CBRE er positive til forslaget, men forutsetter blant annet at adkomsten til bensinstasjonen 

ikke skal forringes. Ved etablering av dagligvareforretning på Hvervenkastet vil trafikken øke, 

spesielt i utkjøringen av området, og derfor vil atkomsten forringes. Det er heller ikke planlagt 

noen tiltak i krysset som kan gjøre trafikkavviklingen bedre.       

 

Alle uttalelsene og kommentarer til disse er vedlagt planforslaget.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Det er ikke registret radon i grunnen, man kan ikke utelukke at det kan forkomme, men antar 

det som lite sannsynlig.  

 

Det ligger en bensinstasjon innenfor planområdet. Denne har vært driftet i nærmere 30 år uten 

uønskede hendelser. Det er tatt sikkerhetsmessige tiltak som er naturlig for et slikt anlegg, og 

selv om konsekvensen ved mulige uhell er stor er risikoen vurdert som lav.  

 

Tiltaket vil forårsake økt trafikk både med motoriserte kjøretøy og myke trafikanter. Det vil 

derfor også føre til tilsvarende økning i fare for trafikkulykker. ROS-analysen vurderer dette 

som lite sannsynlig da det er lav hastighet i området og et godt utbygd nett av gang- og 

sykkelveier.  

 

ROS-analysen konkluderer med at risikonivået er lavt. Rådmannen anser utredningsplikten som 

oppfylt. 

 

Andre forhold som bør belyses 

Det er noen forhold som kan vise seg å være noe problematiske ved planforslaget, eller som 

burde diskuteres ytterligere.  

 

Ved første utkast av planforslaget ble det lagt ved en trafikkutredning som var i større grad 

negativ til planforslaget enn den trafikkutredningen som nå ligger ved. Kommunen hadde noen 

kommentarer til denne utredningen, blant annet at utregningene måtte gjelde for ti år frem i tid, 

og at bevertning også måtte tas med i beregning av trafikk. Trafikkutredningen som fulgte med 

det andre utkastet til planforslaget var meget forskjellig fra den første utredningen. I 

planforslaget blir det hevdet at årsaken til endret trafikkutredning er at det er et begrenset 

antall parkeringsplasser. Dette ble ikke tatt med i beregningene i den første utredningen, men 

det ble tatt med i den andre.  

Resultatet av denne endringen i utredningen viser mindre generert trafikk enn tidligere antatt 

siden full parkeringsplass vil gjøre at potensielle kunder kjører videre. Rådmannen mener 
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derimot at det er mer komplekst enn utredningen tilsier. Full parkeringsplass hindrer ikke 

besøkende å kjøre inn. De som kjører inn vil da måtte vente på ledig plass, eller kjøre ut igjen, 

noe som uansett generer trafikk på området. Antall parkeringsplasser kan begrense besøkstallet 

noe, da kunder kan velge å kjøre forbi om de ser det er fullt. Da utkjøringen fra Hvervenkastet 

er et av to steder som er nær overbelastning som følge av planinitiativet, vil dette være noe 

som er verdt å merke seg. 

 

I følge trafikkutredningen vil det kunne bli opptil 54m kø inne på planområdet. Dette blir 

forsvart med at "De teoretisk beregnede «køene» inne på parkeringsområdene vil i praksis 

være at bilene vil stå på egne p-plasser før de kjører ut. Det trengs derfor ikke egne 

oppstillingsarealer for dette.". Rådmannen er uenig dette. Når kundene skal kjøre ut, så venter 

de ikke på egen parkeringsplass til det er klart. 

 

I planforslaget hevdes det at de kundene som kommer fra byen og som skal forbi 

Hvervenkastet og mot Ask, uansett vil kjøre forbi innkjøringen, og derfor ikke vil generere mer 

trafikk. Det som ikke nevnes er at disse kundene vil generere trafikk inne på området, og som 

tidligere nevnt er utkjørselen fra planområdet til Osloveien ett av de punktene som i dag er nær 

maksimal kapasitet.   

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger også må gi svar på om lokalisering av 

tiltaket er egnet med tanke på konsekvensene for befolkning, trafikk og byutvikling. Under 

kapittel 7.2 i planbeskrivelsen omtales planens relevans for byutvikling, herunder Hønefoss, 

boligområder og lokalisering av arbeidsplasser. Temaet kommer også opp i kapittel 7.3.7 om 

konkurranse. Rådmannen kan ikke se at det er utredet hvilken påvirkning opprettelsen av en 

dagligvareforretning på Hvervenkastet kan ha for andre handelslokasjoner som Hallingby, Nes 

eller Sokna. Det er umulig å forutse om hyttetrafikken fra Oslo kommer til å benytte den nye 

butikken på Hvervenkastet eller andre dagligvarebutikker mellom Oslo og hytten. Det 

anbefales ikke at dette utredes nærmere. Kommunen skal også være tilbakeholden med å aktivt 

styre markedskonkurranse i kommunen. Kommunen skal ikke kommentere om opprettelse av 

ny butikk er ansvarlig for at andre butikker må legges ned grunnet økt konkurranse, men hvis 

nedleggelse av lokalbutikk på noen av tettstedene i kommunen vil ha negativ innvirkning på 

lokalsamfunnet der, så er det verdt å merke seg. En nærbutikk er viktig for stedsutvikling, og 

dersom en lokalbutikk må legges ned vil det ikke være like enkelt å videreutvikle området. 

Nedleggelsen av en butikk vil også føre til økt bilbruk. Problemstillingen er derfor likevel 

aktuell i den senere vurderingen av planen. 

 

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger må gi svar på størrelse og omfang av 

handelskonseptet. Dette er ikke gjort fordi Coop Extra er det eneste konseptet Coop ønsker å 

opprette. Det finnes ett annet konsept som er mindre, Coop Marked, men dette er butikker 

som ofte opprettes i små tettsteder. Dagligvarestørrelsen som tillates i planforslaget er 1835 

m2. Dette inkluderer alt av salgsareal, lager, personallrom og andre rom i tilknytning til 

butikken. Dette strider direkte med §6.4 i forslaget til ny kommuneplanens arealdel: "Formålet 

omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye og utvidelse av eksisterende 

forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i kommuneplanens arealdel. Ved 

regulering kan detaljhandel for dagligvarer med inntil 800 m2 BRA salgsareal etableres i større 

områder for boligbebyggelse med minimum 200 boenheter, innen en radius på 2,0 km.". 

Kommunen bør ha et bevisst forhold til om den skal tillate opprettelsen av dagligvarehandel 

som vil være i strid med kommuneplanens arealdel som snart skal vedtas. 



  Sak 88/18 

 

 Side 18 av 76   

 

Det er to tiltak, som ligger til grunn for trafikkutredningen, som ikke er tatt med som 

rekkefølgebestemmelse: forlengelse av innfart til rundkjøring Osloveien/Hvervenkastet (fra 

Hønefoss), og tilhørende grøntrabatt mot motgående kjørefil. Det er flere store arbeidsplasser 

på området, og flere som skal bygges ut, derfor vil det være flere trafikanter i området 

fremover, fra bilister til fotgjengere. Området er også en skolevei for de elevene som skal til 

Benterudskolen. I tillegg blir det for tiden sett på ytterligere sikring av Osloveien fra Eikli og 

opp til sykehuset (Sykehusbakken). Noe som betyr at Statens vegvesen har fokus på trygghet 

for myke trafikanter i området. Derfor mener Rådmannen at disse to tiltakene må utføres, og at 

de må gjøres juridisk bindende for utbygger i form av rekkefølgebestemmelser. 

Samlet vurdering 

Planforslaget strider mot den gjeldende kommuneplanens arealdel, og mot forslaget til 

kommende kommuneplanens arealdel, henholdsvis bestemmelser om formål og størrelse. 

Planforslaget strider også mot handels- og byutviklingsanalysen, som legger til grunn at det 

ikke bør etableres annen detaljhandel i randsonen til sentrumssonen.  

 

Planforslaget vil medføre økt trafikk på Hvervenkastet / Hvervenmoen, et område som allerede 

i dag er nær maksimal kapasitet. Dette kan avhjelpes med foreslåtte tiltak i trafikkutredningen, 

men disse må gjennomføres for å ha effekt. De må derfor tas med i rekkefølgebestemmelsene. 

Alle veier rundt planområdet er statlige; eventuelle merknader fra Statens vegvesen til 

planforslagets virkning på trafikken bør derfor vurderes nøye. 

Som følge av den økte trafikken og den foreslåtte utformingen av parkeringsplassen vil det 

være viktig med tiltak for å sikre myke trafikanter. Tiltakene som er foreslått i situasjonsplanen 

må derfor også tas med i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Opprettelse av en dagligvareforretning på Hvervenkastet kan påvirke handelsbalansen i 

kommunen ved at blant annet hytteturister kan velge å handle på Hvervenkastet fremfor i 

lokalbutikker på Nes, Sokna og Hallingby. Dette er imidlertid vanskelig å stadfeste da det er 

mange forhold å ta hensyn til og store usikkerheter ved en eventuell utredning. Butikkens 

innvirkning på handelsbalansen og markedskonkurransen i området skal kommunen utvise 

forsiktighet med å aktivt påvirke. Samfunnseffekten av eventuelle nedleggelser, slik som 

fraflytting fra lokalsamfunn og økt grad av bilkjøring, er derimot noe kommunen bør ta med i 

beregningen. Dette er derfor et aspekt som bør vurderes. 

 

Planforslaget vil gi beboere og nærliggende arbeidsplasser en dagligvarebutikk i gangavstand 

eller kortere kjøreavstand, noe som kan bidra til å øke grønn mobilitet. Planforslaget vil kunne 

føre til redusert trafikk i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate, da butikken vil være en 

nærbutikk for mange kunder som i dag handler ved Eikli næringsområde eller andre steder. 

 

Rådmannen er positiv til at forslaget sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Rådmannen er 

positiv til planforslaget, forutsatt at nevnte endringer knyttet til trafikktiltak og tiltak for myke 

trafikanter inntas i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Rådmannen anbefaler at planen justeres i form av at fotgjengerfeltet tegnes inn i plankartet som 

nevnt over, og at overnevnte tiltak tas inn i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen anbefaler at 

denne endringen foretas før 2. gangsbehandling. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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 Ringerike kommune, 19.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Karen Rygh 
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Arkivsaksnr.: 14/286-184   Arkiv: PLN 379  

 

Klagebehandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

89/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert 

03.07.18 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert 

02.07.18 til følge  

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til 

følge. 

4. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til 

følge. 

5. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til 

følge.  

6. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 

10.07.18 til følge. 

7. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til 

følge. 

8. 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: 

 

 «Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

      saksframlegg.» 

9. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 

 

 

  

Sammendrag 
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Kommunestyre vedtok 31.05.18 sak 62/18 379 Detaljregulering for Hensmoen grusuttak.  

Hensikten med planen er å ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre sand- og 

grusressurser for Hensmoen grusuttak og gi rammer for den videre driften av masseuttaket. 

 

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 7 klager på vedtak. Klagene er fremsatt 

av Bjørn Leifsen for Asbjørn Granheim, Vågård og Omegn Vel, Vågård Vel, Einar Rokseth, 

Hilde Hatlestad, Miljøvernforbundet Hønefoss og Olav Djønne. Det er også kommet inn to 

uttalelser, sendt inn av Harry Dahl og Ola Bjørntvedt; Disse er ikke fremsatt som klager, men 

til orientering kommenteres disse og legges ved saken. 

 

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

Klagene er sammensatte og inneholder viktige elementer, dette gjenspeiles i tiltakshavers og 

rådmannens kommentar. Derav sakens størrelse. 

 

De påklagede forhold er i korte trekk gjengitt i tabell, det vises for øvrig til klagebrevene i sin 

helhet slik de er fremsatt av de 7 partene i saken:  

 

Klager: Påklagede forhold: 

Bjørn Leifsen for 

Asbjørn Granheim, 

03.07.18 

Manglende medvirkning. Eiendommen som ligger nær grusuttaket får 

større ulemper som følge av tiltak. Ukorrekte støyberegninger. 

Avflåing nær eiendom. Tungtrafikk i nattperioden. Plager med støv. 

Eiendommen som ligger nær grusuttaket vil ikke være omsettelig i 

pris. Granheim ønsker at det ses på om eiendommen kan innløses. 

Vågård og Omegn 

Vel, 02.07.18 

Ønsker strengere krav til revegetering. Planprosessen har ikke tatt 

hensyn til Nymobakken som skolevei. Ikke tatt hensyn til dagens 

aktiviteter og bruken av området. Støysonekartet tar ikke hensyn til 

influensområdet, heller ikke transport inn og ut av området. Ikke 

ivaretatt sikkerheten til barn som benytter seg av bussholdeplass. 

Påpekes at det i praksis ikke kan etableres grønnstruktur i området.  

Vågård Vel, 22.06.18 Viser til begrunnelseskravet i pbl. og at dette ikke er ivaretatt. Det 

vises til Jernbaneverkets bekymring for utglidning. Videre ikke nevnt 

noe om avbøtende tiltak ved nedbygging av barns friområde. Det er 

tatt større hensyn til byggeråstoff enn å ivareta innbyggernes 

interesser. Brudd på saklighetsprinsippet i saksframlegg.  

Einar Rokseth, 

26.06.18 

Mangelfull utredning av alternativ lokalisering. Miljø og samfunn er 

ikke i tilstrekkelig grad sikret i plan, mangelfull oppfølging av 

avbøtende tiltak. Ber om at tidligere nevnte avbøtende tiltak blir 

vurdert på nytt og at alternative lokaliseringer blir utredet.  

Hilde Hatlestad, 

22.06.18 

Stiller spørsmål ved kvaliteten til tidligere kommuneplanprosesser og 

konsekvensene dette har fått for friluftsområde på Hensmoen. Det 

påpekes at dersom Ringerike kommune hadde fulgt lovverket og 

informert berørte parter og allmennheten om den planlagte 

arealendringen i 1994, ville plankartet sett anledes ut. Klagers 

eiendom på Nymoen plages mye av støv/sand fra grustaket. 

Miljøvernforbundet 

Hønefoss, 10.07.18 

To masseuttak er i konflikt med geologiske interesser, landskap og 

nærrekreasjon, det er ønskelig at planområdet reduseres betraktelig. 

NMF-Hønefoss mener kommunen bryter loven da planen ikke har 

tatt i betraktning råd fra andre faginstanser, enn det som foreligger i 

konsekvensutredningen, det råder usikkerhet omkring vanntema i 
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konsekvensutredningen og at grunnvannsforekomsten vil bli dårlig 

beskyttet. Tiltaket i strid med vanndirektivet. Kommunen må ta 

hensyn til Nybyen vannverk og utarbeide klausuleringsbestemmelser 

som sikrer rent drikkevann. Det bør utarbeides miljøoppfølgingsplan 

og utpekes en miljøkoordinator. Avbøtende tiltak fra behandling av 

planprogrammet er ikke fulgt opp. Etablering av geopark er ikke tatt 

inn i planen. Klimahensyn mht. transport er ikke ivaretatt, viser til pbl 

§ 3.1. Manglende arkeologisk undersøkelser. Det bør gjøres en 

konkretisering av bestemmelsene da gjelder etterbruk av området, 

antall parkeringsplasser og opprensning av grøfter. Alternativ 

lokalisering ikke grundig nok utredet. Viser til NGU sin rapport og 

økt bruk av pukk fremfor naturgrus. Rådmannen skal opptre 

upartisk. Vedtak strider med naturmangfoldsloven og rådmann 

utelater hva som ligger til grunn for rådmannens forslag. Å tillate to 

grusuttak er i strid med kommunens egen samfunnsdel. Det heftes 

svakheter ved planen og den bør underkjennes. 

Olav Djønne Kommentar til utsettelse av saken ved oppstart og rådmannens 

orientering om erstatningsansvar. Saksbehandlingsfeil ved å utelate 

utredning av alternativ lokalisering. Klager mener at arealdelen over 

Hensmoen ikke er juridisk bindende og at vedtaket fattet 31.05.18 

må erklæres ugyldig. 

 

Klagene tar ikke opp vesentlig nye momenter som ikke allerede er svart ut eller kommet frem i 

uttalelser ved varsel om oppstart eller ved offentlig høring av planforslaget. Rådmannen 

opprettholder derfor sine vurderinger slik de fremgår av saksframlegg ved 2. gangs behandling, 

og anbefaler at klagene ikke tas til følge. Dersom kommunestyre vedtar å ikke å ta klagene til 

følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Dersom hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner 

grunn til å ta klage/klagene til følge, og saken legges frem for kommunestyret med forslag til 

endring av planvedtak må planvedtak utsettes og berørte parter skal informeres og 

konsekvenser må utredes. Konsekvensene som må utredes videre avhenger av hvilke forhold i 

klagene som tas til følge.  

Rådmann mener at det i denne saken ikke er grunn for utsatt iverksettelse av kommunestyrets 

reguleringsvedtak i forbindelse med klagebehandling. Dette på bakgrunn at tiltaket som nå 

pågår i planområdet er i tråd med overordnet plan, området er avsatt til nåværende masseuttak 

i kommuneplanens arealdel og det foreligger driftskonsesjon for nåværende drift (John 

Myrvang AS). Det vises også til vurdering gjort av Fylkesmannen i Buskerud i brev, datert 

25.01.17. Her tar Fylkesmannen stilling til om det må søkes om vesentlig terrenginngrep jf. pbl. 

§ 20-1 bokstav k) for virksomheten på daværende tidspunkt. Det påpekes fra FM sin side at 

det ikke er søknadsplikt for igangværende virksomhet, men det legges til grunn at 

igangværende drift av uttaket skal holde seg innenfor rammene som er satt i driftsplanen og 

vilkårene fra Direktoratet for mineralforvaltning. Det legges videre vekt på viktigheten av at 

det blir utarbeidet reguleringplan for et masseuttak av denne størrelsen, det vises til pbl. § 12-1, 

3. ledd. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok oppstart av detaljregulering for 

Hensmoen grusuttak 22.04.13, sak 61/13. 

 Formannskapet vedtok oppstart av detaljregulering for Hensmoen grusuttak 14.05.13, sak 

61/13. Samtidig ble planprogrammet datert 26.02.13 lagt ut på høring. 

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn fra 01.06.13 til 08.08.13. Det kom inn 

merknader fra 13 ulike parter. I tillegg ble det registrert inn 3 høringsuttalelser i samband 

med forstudien og før varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet. 

 Planprogram, datert 18.09.13, ble av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning fastsatt 

07.10.13, sak 109/13. 

 Planprogram, datert 18.09.13, ble av Formannskapet fastsatt 15.10.13, sak 135/13. 

 Formannskapet 2- kommunestrategi og plan vedtok å utsette saken 21.02.17, sak 5/17. 

 Ny behandling i Formannskapet 2 – kommunestrategi og plan vedtok å sende 

detaljregulering for Hensmoen grusuttak på høring og offentlig ettersyn, sak 9/17, 28.03.17. 

 Høring og offentlig ettersyn 30.03.2017 – 30.05.2017, det kom 65 uttalelse i forbindelse 

med høring og offentlig ettersyn. 

 Planforslaget ble 2. gangs behandlet i Hovedutvalget for miljø og areal 07.05.18 sak 33/18 

 Planforslaget ble 2. gangs behandlet i Formannskapet, 22.05.18, sak 17/18 

 Planforslaget ble vedtatt i kommunestyre 31.05.18, sak 62/18. 

 

Nærmere om klagesaken 
Kommunestyret vedtok i møte 31.05.18 sak 62/18, 379 Detaljregulering for Hensmoen 

grusuttak. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn sju klager. Klagene er fremsatt 

av Bjørn Leifsen for Asbjørn Granheim, Vågård og Omegn Vel, Vågård Vel, Einar Rokseth, 

Hilde Hatlestad, Miljøvernforbundet Hønefoss og Olav Djønne. Det er også kommet inn to 

uttalelser, sendt inn av Harry Dahl og Ola Bjørntvedt. Disse er ikke fremsatt som klager, men 

til orientering vil de kommenteres og legges ved saken. 

Asplan viak har på vegner av tiltakshaverne John Myrvang AS og Norstone AS svart ut 

klagene, denne er oppsummert i saken og følger som vedlegg. 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har sendt inn svar som motpart i klagesaken, denne 

følger saken som vedlegg. 

 

Rådmannens tolkning av klagene samt tiltakshavers og rådmannens 

kommentarer 
Klagene samt tiltakshaver og rådmannens kommentar er svært omfattende og inneholder 

mange viktige elementer. Klagene skal være så godt opplyst som mulig jf. Forvaltningsloven § 

33. Utover rådmannens tolkning av klagene, vises det til klagebrevene i sin helhet slik de er 

fremsatt av de 7 partene i saken. 
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Rådmannens tolker klagene til å 

inneholde følgende momenter: 

Uttalelse fra Asplan Viak AS 

på vegner av tiltakshavere John 

Myrvang AS og Norstone AS 

Rådmannens kommentarer til 

klagene 

  
Bjørn Leifsen på vegner av 

Asbjørn Granheim, datert 

03.07.2018 

1. Granheim bor helt inntil 

uttaksområde, men at han ikke 

har blitt tatt med på råd under 

prosessen mer enn 

minstekravene som settes i 

Plan- og bygningsloven. Det er 

kun avholdt et innledende 

møte 30.05.17 i tillegg til rett 

til å uttale seg til varsel om 

oppstart og til høringsrunden 

og at konkrete tiltak i planen 

er drøftet videre med 

Granheim, og dette er 

uforsvarlig saksbehandling. 

Det fremgår av klagen at 

eieren i langt større grad skulle 

vært tatt med på råd, også mht. 

hvilke tiltak eiendommen etter 

planforslaget skal få. 

 

2. Eiendommen får større 

ulemper med utvidet drift; bl.a. 

støy fra lastebiler utenom 

vanlig driftstider også i 

nattperioden (23-07). Klager 

er bekymret for at kjøring i 

nattperioden skal bli mer eller 

mindre en normalsituasjon det 

fremgår derav at bestemmelse 

som omhandler kjøring til 

betong- og asfaltproduksjon i 

nattperioden må tas ut. 

 

3. Støyberegninger er ikke 

korrekte, dette begrunnes i at 

det er tatt utgangspunkt i feil 

støyforskrift.  

 

4. Aktivitet som bl.a. avflåing vil 

foregå nær Granheims 

eiendom og må beregnes. 

 

5. Tungtrafikk i nattperioden og 

støysituasjonen må inkludere 

maksimalnivå Lmax, 

støysonekart er ikke 

representativt for de mest 

støyende situasjonene nær 

bolig. 

 

  
  
  
  

1. Tiltakshaver mener dialogen 

med Granheim har vært god. 

I tillegg til 

informasjonsmøter har det 

vært møter med Granheim 

sammen med kommunen og 

det ble gjennomført befaring 

i området rundt og på 

eiendommen til Granheim 

den 31.05.17. 

Mange av de tiltakene som 

ble foreslått på dette møtet 

ble innarbeidet i planen, 

herunder: Økt avstand til 

uttaksområde, 

skjermingsvoller, begrenset 

bruk av driftsvegen forbi 

Granheim, la skogen 

mellom Granheim og 

grustaket bestå, grøfte rensk 

og kosting/renhold av 

Nymobakken. 

 

2. Nattkjøring: Det forekommer 

utkjøring av varer i 

nattperioden når kunder som 

produserer betong og asfalt 

jobber om natten. Det har 

blitt kjørt ut lass i 

nattperioden så lenge det har 

vært grustak på Hensmoen. 

Tiltakshaver ønsker å 

begrense denne kjøringen så 

mye som mulig slik at det er 

minst mulig kjøring i 

nattperioden. Tiltakshaver 

fører statistikk over antall 

lass som er kjørt ut i 

nattperioden. Myrvang hadde 

en samtale med Granheim og 

tiltakshavers kunder om 

nattkjøring 25. juni 2018. 

Etter denne samtalen har det 

kun blitt kjørt ut 1 lass forbi 

Granheim mellom 23:00 og 

06:00 fra Heen Grustak. 

 

3. Ikke svart ut av tiltakshaver 

4. Ikke svart ut av tiltakshaver 

 

  
  
  

  
1. Rådmannen viser til melding 

om forhåndshøring før oppstart 

av reguleringsplan, datert 

14.11.12, det vises videre til 

varsel om oppstart der det bes 

om innspill til planprogram og 

planens innhold, datert 

30.05.13. Dette ble fulgt opp av 

et medvirkningsmøte for naboer 

og interesseorganisasjoner 

24.03.14, totalt 51 deltok, se 

vedlagt referat. Det vises videre 

til arbeidsmøte med grunneier 

gnr. 271/122 Asbjørn 

Granheim, 27.05.14, se vedlagt 

referat. Det vises videre til 

varsel om høring høring og 

offentlig ettersyn ble sendt ut 

30.03.17, samtidig ble det 

varslet om åpent 

informasjonsmøte som ble 

avholdt 09.05.17. Alle disse 

varslingene er også sendt til 

Asbjørn Granheim. I tillegg ble 

det avholdt en befaring og møte 

med fokus på Hensmoen 

grusuttak og konsekvenser for 

grunneiendom gnr. 271/122 30. 

mai 2017. Tilstede var 

representanter for NorStone AS, 

John Myrvang AS, Asplan Viak 

samt Ringerike kommune. 

Møtes intensjon var å få klarhet 

i hvilke konsekvenser uttaket 

Myrvang/ Norstone vil få for 

boligeiendommen til Asbjørn 

Granheim. Tema som ble tatt 

opp var i hovedsak forholdene 

til dagens og fremtidig støy, 

støv og trafikk. Det ble videre 

tatt opp avbøtende tiltak for å 

skjerme boligen mot noen av de 

ulempene som uttaket 

forårsaker. På bakgrunn av 

befaring og møte ble følgende 

avbøtende tiltak lagt inn; 

Grønnstruktur/buffersone mot 

uttaket er utvidet noe nord for 

eiendommen, noe som vil øke 

avstand til NorStones uttak. 
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6. Plager med støv fra drift og 

transport lar seg i praksis ikke 

forhindre. 

 

7. Eiendommen vil ikke være 

omsettelig med riktig pris som 

avspeiler bygningsmessig 

verdi. En riktig konsekvens av 

å tillate utvidet drift i området, 

vil være at det stilles krav til at 

driften evalueres og at tiltak 

innskjerpes, evt. også med rett 

for Granheim om at 

Eiendommen kan kreves 

innløst.  

 

5. For å bedre ulempene til 

Granheim har tiltakshaver 

søkt om nedsatt fartsgrense 

forbi Granheim fra 50 km/t 

til 30 km/t. Dette vil 

generere mindre støv og støy. 

Det er også søkt om modul-

vogntog (vogntog med større 

lastekapasitet, opp mot 60 

tonn) slik at man kan få med 

mer varer pr tur for å 

redusere antall passeringer. 

Det er ikke endelig avklart 

fra Statens vegvesen ennå. 

 

6. Det ble gjennomført 

støvmålinger hos Granheim i 

2012 i en 12 mnd. periode 

som viste målinger under 

grenseverdiene angitt i 

forurensningsforskriftens 

kap. 30. Det er også startet 

opp nye støvmålinger på 

eiendommen til Granheim i 

juli 2018 med en varighet på 

12 mnd. for å kartlegge 

støvbelastningen fra 

grustaket. 

 

7. Eiendommen til Granheim 

ble i sin tid bygget av Edvard 

Myrvang som drev Heen 

Grustak, og ble bygget 

nærmest mulig grustaket 

fordi det var praktisk. Den 

ble solgt til Granheim når 

grustaket var i full drift. Det 

er ikke utenkelig at 

tiltakshaver ønsker å kjøpe 

denne eiendommen hvis den 

blir lagt ut til salg. 

Eiendommen ligger nær 

inntil uttaket og er den 

boligen som blir mest berørt 

av driften. 

 

Referat fra møtet ble sendt til 

bl.a. Asbjørn Granheim 

01.06.17, da med oppfordring 

om å komme med 

tilbakemelding dersom noe 

måtte korrigeres. Endelig 

referat ble sendt ut 02.06.17, se 

vedlagt referat. Asbjørn 

Granheim fikk utsatt 

høringsfrist til 08.06.17, slik at 

møtet kunne avholdes før hans 

høringsuttalelse skulle sendes. 

 

2. Rådmann viser til 

reguleringsbestemmelsene, 

derav fremgår at nattkjøring er 

forbeholdt strøsand til strøing 

av offentlig vegnett samt 

vannlekkasje og nødsarbeid, i 

tillegg til asfalt- og 

betongproduksjon. 

Det fremgår av 

reguleringsbestemmelse at støy 

og støvutslipp fra virksomheten 

skal ligge innenfor rammer 

beskrevet i kapittel 30 i 

forurensingsforskriften eller 

senere forskrifter som gjøres 

gjeldende, dette inkluderer også 

støy fra trafikk knyttet til 

uttaksområdet.  

 

3. Rådmannen viser til 

reguleringsbestemmelse § 2.1.8 

derav fremgår at støy og 

støvutslipp fra virksomheten 

skal ligge innenfor rammer 

beskrevet i kapittel 30 i 

forurensningsforskriften eller 

senere forskrifter som gjøres 

gjeldende. Rådmann forutsetter 

at de til enhver tid gjeldende 

forskrifter følges. 

 

4. Rådmann viser til at det etter 

høring og offentlig ettersyn er 

gjort en formålsendring på de 

deler av uttaksområdet som 

ligger nærmest Granheims 

eiendom, nærmere bestemt 

lengst sør på eiendom gnr. 

92/2/2. Område som vil avflås 

er flyttet lenger bort fra 

Granheims eiendom. 

 

5. Rådmannen viser igjen til 

reguleringsbestemmelse § 2.1.8 

og at virksomheten skal holde 
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seg innenfor en til enhver tid 

gjeldende støykrav. 

 

6. Rådmannen viser til 

reguleringsbestemmelsene der 

det bl.a. fremgår følgende:  

Støvutslipp fra virksomheten 

skal ligge innenfor rammer 

beskrevet i kapittel 30 i 

forurensningsforskriften eller 

senere forskrifter som gjøres 

gjeldende. Sandtaket skal ha 

installert vanningsanlegg for å 

dempe støv. Det skal sikres 

hensiktsmessig plassering av 

støvmålere i tråd med 

reguleringsbestemmelse. 

Nymobakken skal regelmessig 

renses for sand/støv som 

forårsakes av utkjøring av 

sand/grus. Det stilles også 

rekkefølgekrav til støvmålinger. 

 

7. Rådmannen viser til svar fra 

forslagsstiller. 

 

Klage fra Vågård og Omegn Vel, 

datert 02.07.2018 

 

Av klagen fremgår det at 

detaljreguleringen er utført på feil 

grunnlag og skal kjennes ugyldig. 

Alle forhold i saken er ikke belyst 

og det bes om at saken gås 

gjennom på nytt, dette begrunnes 

av følgende punkter:  

 

1. I planbeskrivelsen beskrives 

det at det ikke skal revegeteres 

før etter endt periode. Dette 

må tydeliggjøres med strengere 

krav i forhold til formulering i 

dagens godkjenning. 

 

2. Planprosessen har ikke tatt 

hensyn til at Ringerike 

kommune har endret skolevei 

til også å gjelde Nymobakken 

da det i 2017 ble etablert 

busslomme ved planlagt 

avkjøring til Norstone.  

 

3. Det er ikke tatt hensyn til all 

bruk i område, som f.eks. 

Ringeriksmaraton, Villman 

Night-run, foreningen 

treningsglede 5 km, 

Krokskogen sykkel ved 

  
Påstand om ugyldig arealplan må 

besvares av kommunen. 

 

Vågård og Omegn Vel har 

diverse merknader knyttet til 

påstander om feilaktig eller 

mangelfull planbeskrivelse og 

konsekvensutredning. 

Tiltakshaver viser til 

kommunestyrets vedtak, 

reguleringsbestemmelser og 

plankart. 

 

1. Vegetasjon: Det vises til 

kommunestyrets vedtak pkt. 

4 og 

reguleringsbestemmelsene § 

4, §§ 2.1.7 og 2.1.12. 

 

2. Ikke svart ut av tiltakshaver 

3. Ikke svart ut av tiltakshaver 

 

4. Trafikk, støy og støv: Støy, 

støv og trafikk har blitt 

utredet som en del av 

planarbeidet, og det er 

innarbeidet avbøtende tiltak i 

reguleringsbestemmelsene 

for støy og støv. Det vises for 

øvrig til kommunestyrets 

vedtak pkt. 6 og §§ 6.1, 6.3, 

  
I klagen vises det til 

vedtakspunktene som ligger i 

saksprotokollene fra henholdsvis 

behandling i hovedutvalget for 

miljø- og areal og formannskapet. 

Det gjøres oppmerksom på at det 

utover disse punktene foreligger 

reguleringsbestemmelser og 

plankart som sikrer flere av 

forholdene som påpekes i klagen. 

 

1. Rådmann viser til 

reguleringsbestemmelsene §§ 2.1.7 

og 2.1.12 derav fremgår det at 

vegetasjon skal etableres der det er 

mulig med tanke på driftsareal og i 

etapper for å forhindre støvflukt. Det 

skal sikres at det revegeteres med 

stedegen vegetasjon ved et nådd 

bunnivå for de enkelte delene av 

uttaksområde. 

 

2. All transport fra uttaksområde går 

nordover i Nymobakken, veien for 

øvrig benyttes av beboere og de som 

ferdes til friluftsområde. Det ligger 

rekkefølgekrav i bestemmelsene om 

at det legges en kombinert 

turvei/driftsvei i 

bestemmelsesområde # 4.  

Utover dette viser rådmann til sak 
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stigruppa, Ringerike 

sykkelklubb terrenggruppa, 

Ringerike kommune ved 

Aurora Hensmoen etc. 

 

4. Støysonekartet tar ikke hensyn 

til influensområdene. 

Rekreasjonsområdene skal 

også tas hensyn til ellers kan 

det ikke kalles 

rekreasjonsområde. Kartet har 

heller ikke tatt hensyn til 

transport ut og inn av området. 

 

5. Bussholdeplass som benyttes 

av barn ned i 6 års alderen 

ligger i leia der tungtransport 

ferdes. 

 

6. Håndtering av grønnstruktur 

med buffersone på 50 m må 

inn i reguleringsplanen. Det 

fremgår at det i praksis ikke 

kan etableres noe 

grønnstruktur i området. 

 

6.6.1, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 i 

reguleringsbestemmelsene. 

Der står det at ved etablering 

av nye bygninger og anlegg 

for industriell virksomhet 

skal det gjøres rede for 

tiltakets konsekvenser i 

forbindelse med 

rammetillatelse, herunder 

trafikk, støy og støv. 

 

5. Ikke svart ut av tiltakshaver. 

 

6. Parkering: det vises til 

kommunestyrets vedtak pkt. 

8 som pålegger den eller de 

som har utvinningsrett å 

sette i gang en prosess for å 

etablere parkeringsplass for 

allmennheten innen ett år 

etter planvedtak. 

 

96/17 og 97/17 som definerer farlige 

skolestrekninger.  

Nymobakken er ikke definert som 

særlig farlig skolevei. Myrvang viser 

til at de har senket hastigheten forbi 

grusuttaket fra 50 km/t til 30 km/t. 

 

3. Rådmann er enig i at tiltaket vil 

få stor negativt omfang for friluftsliv 

og nærmiljø i selve planområdet, da 

et viktig område for friluftsliv 

gradvis går tapt. De flate moene har 

særlige kvaliteter som 

lavterskelområder for friluftsliv, 

trening og arrangementer som det 

vises til i klagen fra Vågård og 

omegn vel. Planområdet vil i 

fremtiden ikke bli like attraktivt som 

friluftsliv og nærmiljøområde. 

Utover dette vises det til at det 

finnes alternative arealer for 

friluftsliv på østsiden av E16 som 

Nærstadmarka, Vågårdsåsen og 

Eggemoen. Planområdet har et langt 

tidsperspektiv før området er ferdig 

tatt ut, og kan brukes til 

friluftsformål i lang tid fremover, 

men disponibelt areal vil gradvis 

reduseres. Etter endt uttak kan 

imidlertid området settes i stand, og 

igjen ha et potensial som område for 

opphold, rekreasjon og aktivitet.   

Avbøtende tiltak er bl.a.: 

  

 Opprettholde/bevare mest mulig 

stier rundt uttaket i 

driftsperioden  

 Omlegging av 

skogsbilveier/turveier etter hvert 

som uttaksområdet utvides slik 

at tverrforbindelser 

opprettholdes.  

 Utslaking av skråninger etter 

ferdig uttak vil øke 

tilgjengeligheten til området. 

Dette kan være aktuelt å 

gjennomføre senere når 

etterbruken er avklart.  

 Driftsveg/turveg rundt uttaket 

vil i driftsperioden være allment 

tilgjengelig.  

 Turvei/driftsvei skal 

opparbeides i 

bestemmelsesområde # 4 ved 

utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis 

gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 Den eller de som har 
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utvinningsrett til de to 

eiendommene 271/8 og 92/2/2 

skal innen et år etter vedtak, 

sette i gang en prosess for å 

etablere parkeringsplass som 

øker tilgjengeligheten til 

Hensmoen som friluftsområde. 

 

4. Rådmann viser til 

støykartleggingen som ligger i 

konsekvensutredningen. Utførte 

støyberegninger for dagens og 

fremtidig situasjon viser at all 

bebyggelse og mesteparten av 

influensområde blir liggende utenfor 

støysonene fra aktivitet tilknyttet 

sandtaket, og støybidraget vil ikke 

påvirke bruken av området. Viser 

videre til kommentar fra 

forslagsstiller. 

 

5. Rådmann viser til 

virksomhetsrisiko i risiko og 

sårbarhetsanalysen. Herav fremgår 

det at ulykkesrisikoen vil overvåkes. 

Fartsgrensen forbi bussholdeplassen 

er 50 km/t. Veistrekningen skal 

være oversiktlig i området. 

Konsekvensutredningen fremhever 

at det er lavt antall gående og 

syklende langs Nymobakken.  

 

6. Det er satt av en buffersone på 80 

meter mot industriområde på 

Hensmoen, område er i 

kommuneplanens arealdel avsatt til 

LNF. Utover dette er det avsatt 

grønnstruktur rundt hele 

uttaksområdet.   

Klage fra Vågård Vel, datert 

22.06.18 

 

Det fremgår av klagen at 

begrunnelseskravet i plan- og 

bygningsloven ikke er ivaretatt.  

 

1. Jernbaneverkets bekymring for 

utglidning, som et eksempel.  

 

2. Det nevnes videre at det ikke 

er nevnt noe om avbøtende 

tiltak ved nedbygging av barns 

friareal. 

 

3. Hensynet til byggeråstoff er 

hensyn som er utenfor de 

oppgaver forvaltningen er 

ment å ivareta, hensynet til 

  
  
Klagen omhandler elementer som 

kommunen må svare ut. 

 

  
  

Rådmannen viser til pbl. § 14-3, 

derav fremgår bl.a. «Av 

saksframlegget eller begrunnelsen 

for vedtak skal det framgå hvordan 

virkningene av planforslag eller 

søknad og innkomne uttalelser har 

vært vurdert, og hvilken betydning 

disse er tillagt ved vedtaket, særlig 

når det gjelder valg av 

alternativer..» 

 

Rådmannen er av den oppfatning at 

begrunnelseskravet er oppfylt. Ved 

høring og offentlig ettersyn kom det 

totalt inn 65 uttalelser. I 

saksframlegg til 2. gangs 

behandling vises det til høring og 
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dette er ivaretatt fremfor å 

ivareta innbyggernes 

interesser. 

 

4. Det forekommer også brudd på 

saklighetsprinsippet i norsk 

forvaltning da følgende 

setning fremgår av 

saksframlegget: Uten fremtidig 

drift i sandtaket kan 

virksomhetene på Hensmoen 

bli tvunget til å flytte til annen 

beliggenhet i nærheten av et 

annet sandtak. Dette faller på 

sin egen urimelighet når det 

samtidig står i saksframlegget 

at Myrvang AS forsyner hele 

østlandsområdet med 

naturressursen, hvilket betyr at 

virksomhetene på Hensmoen 

ikke trenger råstoffutvinning 

rett utenfor døra. 

 

offentlig ettersyn og at det er gjort 

en rekke endringer og suppleringer i 

planen som følge av innspill. De 

uttalelser som i særlig grad 

oppsummeres og trekkes frem er 

innspill som er tatt videre fra 

merknadsbehandlingen er 

innarbeidet i planforslaget. Til 

orientering er ikke alle uttalelsene 

kommentert i selve saken, flere av 

innspillene er nevnt av flere 

høringsparter og ikke alle nevnes, 

men oppsummering av uttalelsene i 

sin helhet følger saken som vedlegg. 

I saksutredningen til 2. gangs 

behandling har rådmannen utformet 

et alternativ vedtakspunkt 2, i tillegg 

til innstillingen, det alternative 

vedtaket er begrunnet, og det 

vektlegges i særlig grad at det 

alternative forslaget i større grad 

ivaretar interessene i mange av 

høringsuttalelsene. 

 

1. Jernbaneverkets bekymring er 

svart ut i vedlegget som følger 

saken. Det fremgår av 

forslagsstillers og rådmannens 

kommentar at rystelser ikke er et 

aktuelt tema for sand- og grusuttak 

fordi det ikke vil foregå sprengning i 

uttaksområdet. Planforslaget vil ikke 

berøre den naturlige skråningen 

mellom uttaket og jernbanen. 

Tilbakeføringsvinkelen i skråningen 

inne i sandtaket er på 30 grader og 

er slakere enn naturlig skråning på 

utsiden, og stabiliteten blir 

opprettholdt. 

Det konkluderes med at tiltaket ikke 

vil medføre konsekvenser for 

jernbanen. 

 

2. Jf. Pbl. § 3.3 har kommunestyre 

ansvar for å sikre en særskilt 

ordning for å ivareta barn og unges 

interesser i planlegging. Rådmannen 

har i denne saken måtte vurdere to 

svært motstridende interesser i et 

område som har stor verdi for både 

frilufts- og næringsinteresser. Det er 

godt kjent at område er et viktig tur- 

og rekreasjonsområde, og det i stor 

grad benyttes av barn og unge både 

fra nærmiljø og av tilreisende. 

Område er unikt med sin størrelse 

og er mye brukt sommer som vinter. 

Området er et friluftsliv område og 
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de avbøtende tiltakene som nevnes i 

saksframlegget har som formål å 

ivareta noen av de eksisterende 

verdiene som viktig tur- og 

rekreasjonsområde for befolkningen 

i Ringerike kommune;  

 

De avbøtende tiltakene som fremmes 

i plan er m.a. 

 Det sikres i 

reguleringsbestemmelsene at 

området gradvis vil istandsettes 

og at i takt med uttak vil andre 

deler av uttaket revegeteres og 

tilbakeføres. Det vil da bli nytt 

tilgjengelig areal i takt med at 

det tas ut masser innover i 

uttaksområde. 

 Det vil sikres at det etableres en 

voll mellom uttaksområdet og 

turvei/driftsvei/friluftsområde 

for å hindre støy, støv og 

innsyn. 

 I reguleringsbestemmelsene 

sikres det at det gjennomføres 

støvmålinger innen et år etter 

planvedtak samt når grusuttaket 

passerer grensen mellom 

nåværende og fremtidig 

masseuttak (jf. 

Kommuneplanens arealdel) 

 I reguleringsbestemmelse sikres 

det at Nymobakken regelmessig 

skal renses for sand/støv som 

forårsakes av utkjøring av 

sand/grus, det skal også 

regelmessig gjøres en 

opprenskning av grøfter. 

 Det er lagt inn i bestemmelsene 

at den eller de som har 

utvinningsrett til de to 

eiendommene 271/8 og 92/2 

skal innen et år etter vedtak er 

fattet, sette i gang en prosess for 

å etablere parkeringsplass som 

gjør friluftsområde lettere 

tilgjengelig for besøkende. 

 Det er lagt inn bestemmelsene 

som sikrer at det etableres 

støyskjermer i form av 

grushauger i forbindelse med 

bruk av knuseverket. 

 Bestemmelsene sikrer at 

turvei/driftsvei, som en 

forlengelse av eksisterende 

turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. 

Denne skal opparbeides ved 
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utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis 

gnr.271/8 og gnr. 92/2/2. Det 

skal i tillegg etableres 

driftsveg/turveg og terrengvoll 

med maks. høyde 1,5 meter 

rundt uttaksområdet. 

Terrengvollen skal ha maks. 

helning 30 grader og skal 

revegeteres ved naturlig 

innvandring. 

Avdekkingsmassene fra 

uttaksområdet skal i størst 

mulig grad brukes. 

 

3. Kommuneplanens arealdel skal 

avklare sikre ressurstilgang på 

byggeråstoffer for framtidige behov, 

ved å sette av tilstrekkelige arealer 

til råstoffutvinning samt sikre 

byggeråstoffer for framtidige 

generasjoner ved å unngå direkte og 

indirekte nedbygging av verdifulle 

ressurser. Ressursen er definert som 

nasjonalt viktig. Detaljreguleringen 

følger opp formål i 

kommuneplanens arealdel. 

Ringerike kommune har i denne 

aktuelle saken måtte avveie hensyn 

til to motstridende interesser; 

Nasjonalt viktig mineralressurs og 

de regionale og lokale 

friluftsinteressene. Hensikten med 

planen er å legge til rette for at 

området skal ivareta miljø- og 

samfunnsinteresser og sikre 

nasjonalt viktige sand- og 

grusressurser, samt sette rammer for 

videre drift av masseuttaket.  

 

4. Uttalelsen som fremgår av pkt. 4 

er ikke en del av saksframlegg til 2. 

gangs behandling, men er i 

saksframlegget til 1. gangs 

behandling skrevet i tabell som tar 

for seg de ulike temaene i 

konsekvensutredningen; da under 

tema Samfunnsmessige 

konsekvenser. I 

konsekvensutredningen er det gjort 

en enkel vurdering av sysselsetting 

og bidrag i kommunaløkonomisk 

sammenheng – det er dette som er 

kommentert. 

 

Klage fra Einar Rokseth, datert 

26.06.18 

 

  
  
1. Alternative lokaliseringer må 

  
  

1. Kommuneplanen og 
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1. Rokseth skriver at utredning 

av alternativ lokalisering er 

lovpålagt, og at en slik 

utredning er mangelfull i 

planen. Rokseth viser videre til 

at grunnlaget for vurderinger i 

temautredning for 

masseforvaltning er en utdatert 

NGU rapport fra 2006 og at 

NGU siden den gang har 

registrert Hensmoen som 

verneverdig i sitt grusregister 

og at det ikke er holdbart å 

henvise til temautredning.  

 

2. Tidligere i planprosessen har 

klager kommet med forslag om 

avbøtende tiltak, disse er 

avspist av rådmann fordi de 

ligger utenfor planområdet. 

Formålet til planen er å ivareta 

miljø og samfunn, ikke bare 

sikre grusressursen. For å sikre 

formålet til planen må det 

stilles krav til avbøtende tiltak, 

også utenfor planområdet. Det 

vises til uttalelse fra 

Sivilombudsmannen;  

Det er på det rene at det er 

anledning til å stille krav om 

opparbeidelse av tiltak utenfor 

reguleringsområdet, dersom 

det er av «hensyn til 

tilstøtende arealer og til de 

interesser som totalt sett 

knytter seg til de områder det 

gjelder. 

 

Rokseth nevner bl.a. i sitt 

innspill til høring og offentlig 

ettersyn at Hen ballplass må 

rustes opp.  

 

3. Det anmodes om at de tidligere 

nevnte forslag til avbøtende 

tiltak blir vurdert på nytt og at 

alternative lokaliseringer som 

er mindre konfliktfylt enn 

Hensmoen blir utredet.  

 

besvares av kommunen.  

NGU har klassifisert 

grusressursen på Hensmoen og 

Kilemoen som nasjonalt viktig. 

Kvartærgeologiske verdier i 

området er omhandlet i planen. 

Tiltakshaver har nylig vært i 

dialog med NGU som påpeker at 

grusressursen er av så god 

kvalitet at den må vernes mot 

nedbygging. Det er en 

misforståelse at NGU mener 

grusressursen er verneverdig, 

dvs. at den ikke skal utnyttes. Det 

henvises til NGU sin uttalelse til 

klager hvor NGU forklarer sitt 

standpunkt (ref 17/00307-4). 

Uttalelsen er vedlagt. 

 

2. Tiltakshaver forslår avbøtende 

tiltak innenfor planområdet. 

Avbøtende tiltak utenfor 

planområdet er ikke en del av 

denne reguleringsplanen. 

 

Hen ballplass er ikke lenger i 

bruk, se illustrasjon i 

tiltakshavers kommentar til 

klagene. 

Vedlagt Innspill i 

høringsperioden ble kommentert 

av tiltakshaver før 2.gangs 

behandling av planen. 

 

temautredning for masseforvaltning 

danner grunnlag for vurdering av 

alternative uttaksområde. 

Kommuneplanens arealdel skal 

avklare og sikre ressurstilgang på 

byggeråstoffer for framtidige behov, 

ved å sette av tilstrekkelige arealer 

til råstoffutvinning samt sikre 

byggeråstoffer for framtidige 

generasjoner ved å unngå direkte og 

indirekte nedbygging av verdifulle 

ressurser. Ressursen er definert som 

nasjonalt viktig. 

Alternative lokaliseringer anses å 

være avklart på kommuneplannivå. 

I Reguleringsplanveilederen fremgår 

det at det er planprogram og evt. 

konsekvensutredning som skal 

benyttes for å ta stilling til hvilke 

alternative lokaliteter man 

gjennomfører et konkret 

reguleringsplanarbeid for. … 

Kommunen tar da stilling til 

lokalisering ved fastsettelse av 

planprogram. 

Av planprogrammet for Hensmoen 

Grusuttak, datert 18.09.13 fremgår 

følgende avsnitt vedrørende krav om 

utredning av alternative 

lokaliseringer: 

Planarbeidet gjelder det arealet som 

er avsatt til nåværende og fremtidig 

masseuttak i kommuneplanen. 

Eventuelle vurderinger av 

lokaliseringsalternativer bør foregå 

på kommuneplannivå. 

Fylkesmannen skriver følgende i sin 

uttalelse til forhåndshøring før 

oppstart av reguleringsplan 

Hensmoen grusuttak, datert 

10.12.2012: 

Fylkesmannen anser at utvidelser av 

masseuttak primært bør vurderes 

gjennom arbeidet med 

kommuneplan. Dette vil sikre 

overordnete og helhetlige 

vurderinger av arealutviklingen i 

området. Alternative uttaksområder 

vil også i større grad kunne 

synliggjøres på kommuneplannivå. 

 

Rådmann viser videre til uttalelse 

fra NGU, datert 07.08.18 

vedrørende forholdene omkring 

rapport som er benyttet som 

grunnlag og Hensmoen som 

verneverdi ressurs. NGU skriver at 

Hensmoen fremdeles er klassifisert 
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til å være av nasjonal verdi. Dette er 

ikke med bakgrunn i verneverdier, 

men som ressurs som byggeråstoff. 

NGU meddeler utover dette at de 

har etablert en database for 

geologisk arv, basert på eldre 

registreringer; NGU har ikke 

verdivurdert område som geologisk 

arv og har derfor ingen oppfatning 

om områdets verneverdi. NGU 

påpeker også at byggeråstoff dreies 

fra grus til mer pukk. Grus er 

imidlertid i ferd med å bli en 

knapphetsressurs i Norge – og 

derfor viktig å ta vare på store 

grusavsetninger som har egenskap 

som gjør at de er spesielt godt egnet 

som byggeråstoff; fortsatt er det 

noen bruksområder der det er 

vanskeligere å bruke knust fjell enn 

naturgrus. 

 

2. Ringerike har i denne aktuelle 

saken måtte avveie hensyn til to 

motstridende interesser; Nasjonalt 

viktig mineralressurs og de 

regionale og lokale 

friluftsinteressene. Hensikten med 

planen er å legge til rette for at 

området skal ivareta miljø- og 

samfunnsinteresser og sikre 

nasjonalt viktige sand- og 

grusressurser, samt sette rammer for 

videre drift av masseuttaket. Med 

utgangspunkt i uttalelser i 

forbindelse med oppstart, høring og 

offentlig ettersyn samt møter med 

berørte er det sett på avbøtende 

tiltakene som ligger inne i planen. 

Mange av de avbøtende tiltakene er 

ønsket etablert utenfor planområdet. 

Rådmann har i fremste rekke sikret 

avbøtende tiltak innenfor 

planområdets avgrensning. 

Noen nevnes under:  

 

 Det sikres i 

reguleringsbestemmelsene at 

området gradvis vil istandsettes 

og at i takt med uttak vil andre 

deler av uttaket revegeteres og 

tilbakeføres. Det vil da bli nytt 

tilgjengelig areal i takt med at 

det tas ut masser innover i 

uttaksområde. 

 Det vil sikres at det etableres en 

voll mellom uttaksområdet og 

turvei/driftsvei/friluftsområde 
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for å hindre støy, støv og 

innsyn. 

 Det sikres at det gjennomføres 

støvmålinger innen et år etter 

planvedtak samt når grusuttaket 

passerer grensen mellom 

nåværende og fremtidig 

masseuttak (jf. 

Kommuneplanens arealdel) 

 Det sikres at Nymobakken 

regelmessig renses for sand/støv 

som forårsakes av utkjøring av 

sand/grus, det skal også 

regelmessig opprensing av 

grøfter. 

 Den eller de som har 

utvinningsrett til de to 

eiendommene 271/8 og 92/2 

skal innen et år etter vedtak er 

fattet, sette i gang en prosess for 

å etablere parkeringsplass som 

gjør friluftsområde lettere 

tilgjengelig for besøkende. 

 Det sikres at det etableres 

støyskjermer i form av 

grushauger i forbindelse med 

bruk av knuseverket. 

 Bestemmelsene sikrer at 

turvei/driftsvei, som en 

forlengelse av eksisterende 

turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. 

Denne skal opparbeides ved 

utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis 

gnr.271/8 og gnr. 92/2/2. Det 

skal i tillegg etableres 

driftsveg/turveg og terrengvoll 

med maks. høyde 1,5 meter 

rundt uttaksområdet. 

Terrengvollen skal ha maks. 

helning 30 grader og skal 

revegeteres ved naturlig 

innvandring. 

Avdekkingsmassene fra 

uttaksområdet skal i størst 

mulig grad brukes. 

 

Da det gjelder Hen ballplass er 

rådmann ikke kjent med at det 

ligger en eksisterende fotballbane 

som er i bruk innenfor planområdet, 

men derimot er det i 

planbeskrivelsen vist til en 

fotballbane (Hensmobanen) som 

Myrvang AS og tre andre bedrifter 

etablerte på slutten av 1970-tallet. 

Denne skal ifølge planbeskrivelsen 
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ikke lenger være i bruk og skal de 

siste årene ha vært benyttet som 

lagerplass. Denne banen skal være 

plassert nordvest for Hensmoen 

industriområde. Tiltakshaver viser i 

sitt svar til at Hen ballplass ikke 

lenger er i bruk 

 

3. Spørsmålet om alternativ 

lokalisering hører hjemme på 

oversiktsplannivå, mens på 

detaljplannivå vil 

alternativvurdering oftest dreie seg 

om alternative tiltak for utforming 

eller avbøtende tiltak for å redusere 

ulemper.  

Rådmann ser ikke at det må gjøres 

en ny vurdering av avbøtende tiltak. 

Heller ikke at det på nytt må gjøres 

en vurdering av alternativ 

lokalisering, dette på bakgrunn av 

svar i punkt 1.  

 

 

Klage fra Hilde Hatlestad, datert 

22.06.18 

 

1. Det fremgå av klagen at 

dersom Ringerike kommune 

hadde fulgt lovverket og 

informert berørte parter og 

allmennheten om den 

planlagte arealendringen av 

friluftsområdet på Hensmoen i 

1994, ville plankartet helt 

åpenbart sett annerledes ut i 

dag. Det fremgår at det fra 

kommunens side er meddelt at 

planen var ute på høring hos 

kommunale etater og råd, 

andre lokale offentlige 

etater/instanser, 

fylkeskommunale og statlige 

etater, lokale 

næringslivsorganisasjoner og 

offentlige institusjoner, nabo- 

og samarbeidskommuner, 

politiske partier og 

ungdomslag, velforeninger, 

landbruksorganisasjoner, 

diverse lag og foreninger. Men 

det sto ingenting i papirene 

som var ute på høring om at 

900 daa av friluftsområdet på 

Hensmoen skulle settes av til 

grustak. Varsel og kunngjøring 

skal ha et innhold der det 

fremgår hva saken gjelder og 

  
  
Klagen omhandler elementer som 

kommunen må svare ut. 

 

  
  

1. Det arealavklarte området som 

ligger inne i kommuneplan har vært 

avklart i mange kommuneplaner. 

Alt kommuneplanarbeid følges opp 

av Fylkesmannen. Fylkesmannen 

kontrollerer at arbeidet skjer i tråd 

med gjeldende lovverk. En plan kan 

ikke vedtas om arbeidet ikke er gjort 

i henhold til gjeldende lovverk. Det 

er derfor ikke grunn til å tro at 

lovverk ikke er hensyntatt i arbeidet. 

Ringerike kommune har i notat 

datert 19.04.13 sak 12/3201 laget en 

oppsummering av føringer for 

kommuneplanarbeid i plan- og 

bygningsloven fra 1985 og fra 2008. 

Videre er det her laget en 

oppsummering av Ringerike 

kommune sine overordnede 

arealplaner fra Generalplan vedtatt 

1972 og frem til kommuneplanens 

arealdel vedtatt 2007. Av dette 

notatet fremgår det at Hensmoen 

grusuttak har ligget inne som 

masseuttak siden høring av den 

første kommuneplanen som kom i 

1991, høring i 1989. Det eldste 

vedtatte plankartet der området 

ligger inne som masseuttak er i 

kommunedelplankartet for 

Hønefossområdet som er vedtatt i 

27.10 94. I sakspapirene kan en se 
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ha et innhold som gir berørte 

mulighet til å ivareta sine 

interesser ref. 

Forvaltningsloven. 

Kommunestyreprotokoller er 

gjennomgått og det står 

ingenting om arealendring av 

friluftsområde på Hensmoen. 

Denne saken hadde fått et helt 

annet utfall dersom Ringerike 

kommune hadde overholdt 

lovbestemmelsene ved 

planendring i 1994.  

 

2. Klagers eiendom på Nymoen 

plages av mye støv/sand fra 

grustaket, værforhold som 

vind er ikke hensyntatt i 

planen. 

 

at planen har vært ute på høring hos 

kommunale etater og råd, andre 

lokale offentlige etater/instanser, 

fylkeskommunale og statlige etater, 

lokale næringslivsorganisasjoner og 

offentlige institusjoner, nabo- og 

samarbeidskommuner, politiske 

partier og ungdomslag, 

velforeninger, landbrukets 

organisasjoner, diverse lag og 

foreninger. Det foreligger også 

avisannonser hvor det opplyses om 

at forslag er ute på høring. 

Kommuneplan for Ringerike er 

vedtatt tre ganger siden 1994. Dette 

var 24.06.99, 26.06.03 og 30.08.07. 

Området avsatt til masseuttak på 

Hensmoen ligger inne i disse tre 

planene som en oppfølging av 

planen vedtatt i 1994.  
 
2. Vedrørende forhold som gjelder 

støvplager vises det til kravet som 

stilles i reguleringsbestemmelsene § 

2.1.8 virksomheten skal ligge 

innenfor rammer beskrevet i kap. 30 

i forurensningsforskriften eller 

sendere forskrifter som gjøres 

gjeldende. Viser spesielt til §§ 30-4, 

30-5, 30-9.  

 

Klage fra Miljøvernforbund 

Hønefoss (NMF- Hønefoss), 

datert 10.07.18 

 

1. Av klagen fremgår det at 

overforbruk av naturressursene 

på Hensmoen er i ferd med å 

gjøre ubotelig skade. To 

masseuttak er i konflikt med 

geologiske interesser, landskap 

og nærrekreasjon. Den 

samlede belastningen av alle 

de miljøforurensende 

virksomhetene i området 

Hensmoen menes ikke å være 

tilstrekkelig vurdert i saken og 

kommunen må ta ansvar for å 

sikre at det ikke skjer 

overbelastning av økosystemet 

på Hensmoen. Det er ønskelig 

fra NMF- Hønefoss sin side at 

planområdet reduseres 

betraktelig for å unngå en 

naturkatastrofe på Hensmoen. 

 

2. NMF-Hønefoss mener at 

kommunen bryter loven da 

  
  
  
Miljøvernforbundet Hønefoss har 

diverse merknader knyttet til 

påstander om feilaktig eller 

mangelfull planbeskrivelse og 

konsekvensutredning. 

Tiltakshaver viser til 

kommunestyrets vedtak, 

reguleringsbestemmelser og 

plankart. 

Grunnvann, vannstand, 

vannkvalitet, drikkevann: det 

vises til kommunestyrets vedtak 

pkt. 3 og §§ 2.1.5, 6.2 i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Miljøoppfølgingsprogram (MOP) 

Tiltakshaver følger kap. 30 i 

forurensingsforskriften, gitt 

driftskonsesjon og driftsplan i 

henhold til mineralloven og 

reguleringsbestemmelser i Plan 

og bygningsloven. Til sammen 

ivaretar foran nevnte 

lovverk/tillatelser oppfyller det et 

  
  
  

1. Rådmannen har gjort en 

vurdering og avveining i denne 

saken. Ringerike har i denne 

aktuelle saken måtte avveie hensyn 

til to motstridende interesser; 

Nasjonalt viktig mineralressurs og 

de regionale og lokale 

friluftsinteressene. Hensikten med 

planen er å legge til rette for at 

området skal ivareta miljø- og 

samfunnsinteresser og sikre 

nasjonalt viktige sand- og 

grusressurser, samt sette rammer for 

videre drift av masseuttaket. Det 

som ligger til grunn for 

sluttbehandlingen i detaljregulering 

for Hensmoen grusuttak er 

kommuneplanens arealdel samt 

samfunnsdel.  

Av kommuneplanens samfunnsdel 

fremgår det av del 5, effektiv 

arealdisponering, at Ringerike skal 

ha en bærekraftig masseforvaltning, 

herunder sikre ressurser og 
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kommunen ikke kun kan 

forholde seg til opplysninger 

som tiltakshaver fremskaffer 

vedrørende påvirkning til 

Vesletjern. Informasjon fra 

ulike viktige faginstanser 

burde vært tatt i betraktning i 

større grad for å unngå at det 

skjer en miljøkatastrofe på 

Hensmoen. 

 

3. Det fremgår videre at det stor 

usikkerhet omkring vanntema 

i konsekvensutredningen og at 

grunnvannsforekomsten vil bli 

svært dårlig beskyttet og 

tiltaket er i strid med 

vanndirektivet. 

Prøvetakingshyppighet må 

intensiveres og /eller 

analyseparameterne utvides 

ved endring i elektrisk 

ledeevne og grunnvannsnivå. 

 

4. Kommunen må ta hensyn til 

Nybyen vannverk og utarbeide 

klausuleringsbestemmelser 

som sikrer rent drikkevann. 

Oppholdstiden for 

grunnvannsstøning i mettet 

vannfase er ikke beregnet og 

det påpekes at renseeffekten er 

betraktelig redusert med lovlig 

uttak ned til to meter over 

grunnvann. Det må i tillegg 

stilles krav til evt. 

videreforedling av løsmasser. 

 

5. Det bør utarbeides en 

miljøoppfølgningsplan for å 

ivareta hensynet til dem som 

bor og ferdes nær grustaket 

samt natur- og miljøvern. Det 

bør i tillegg utpekes en 

miljøkoordinator. 

 

6. Det påpekes at vedtakspunkt 

fra behandling av planprogram 

15.10.13 vedrørende avbøtende 

tiltak ikke er fulgt opp. Det 

nevnes innbygging av 

knuseverk, parkeringsplass, 

gang- og sykkelsti samt gang 

og sykkelvei, bevaring av 

vegetasjon mht skjermvirkning 

samt tilrettelegge for 

sammenhengende 

grønnstruktur fra Vågård og 

MOP. 

 

Avbøtende tiltak  

Det vises til en rekke avbøtende 

tiltak som er sikret i 

reguleringsbestemmelsene eller i 

kommunestyrets vedtak. Noen 

kommentarer til 

Miljøvernforbundets merknader: 

• Innbygging av sorteringsanlegg 

og knuseverk: Støyberegninger 

viser at støynivået ligger lavere 

enn angitte grenseverdier i 

gjeldende forskrifter. 

• Tilrettelegging for 

parkeringsplasser er omtalt i 

kommunestyrets vedtak pkt. 8. 

• Opparbeiding av turvei er 

omtalt i kommunestyrets vedtak 

pkt. 7 og i 

reguleringsbestemmelsene § 6.5. 

• Etterbruk kan ikke fastsettes i 

dette planforslaget, jf. 

kommunestyrets vedtak pkt. 11 

og § 6.7 i bestemmelsene. 

• Vegetasjon og istandsetting: Det 

vises til kommunestyrets vedtak 

pkt. 4 og 

reguleringsbestemmelsene § 4, §§ 

2.1.7, 2.1.12. 

 

Vurdering av kvartærgeologiske 

verdier er omhandlet i 

utredningen. 

Vurdering av alternative 

lokaliseringer og ugyldig 

arealplan må besvares av 

kommunen. 

 

uttaksområder for fremtidig behov 

samt redusere miljø- og 

samfunnsbelastning: utnytting av 

eksisterende uttak skal prioriteres 

fremfor å åpne nye områder. 

 

I saksutredningen til 2. gangs 

behandling hadde rådmannen 

utformet et alternativt vedtakspunkt 

2 med reduksjon på inntil 1/3 av 

område avsatt til råstoffutvinning, i 

tillegg til innstillingen. I 

behandlingen i kommunestyre 

31.05.18 i sak 62/18 ble det 

alternative vedtaket nedstemt. 

Vedtaket som ble fattet er et 

planfaglig politisk valg der 

detaljregulering legger til rette for 

fullt uttak i Hensmoen grusuttak. 

 

2. Vedrørende konsekvensene for 

Vesletjern og Storetjern forholder 

Ringerike kommune seg til 

konsekvensutredningen som ligger 

til grunn for planen. Kommunen 

gjør ikke egne utredninger omkring 

tema som inngår i 

konsekvensutredningen.  

Ringerike kommune er gjort kjent 

med informasjon fra ulike 

faginstanser.  

 

Asplan Viak legger vekt på at tjerna 

ikke vil bli påvirket.  

I konsekvensutredning vises det til 

grundige undersøkelser og 

vurderinger om masseuttaket vil 

kunne medføre negative 

konsekvenser for Storetjern og 

Vesletjern. Utdrag fra 

planbeskrivelsen viser til at 

Storetjern og Vesletjern er undersøkt 

ved flere tilfeller. Det er utført 

sondeborringer i løsmassene med 

massebeskrivelser og boringer 

gjennom løsmasser og videre i fjell 

(vann- og energiboringer). For å 

kunne dokumentere grunnvannsnivå 

i området mellom masseuttaket og 

Vesletjern er det etablert to 

observasjonsbrønner sør for 

Vesletjern. Undersøkelsesboringene 

gir svar på risiko for påvirkning av 

Vesletjern og Storetjern, 

løsmassenes egenskaper med tanke 

på beskyttelse av underliggende 

grunnvann, og behovet for umettet 

sone over grunnvannsmagasinet 
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Nymoen og frem til 

friluftsområdet. 

 

7. Etablering av geopark er heller 

ikke tatt inn i planen. NMF- 

Hønefoss påpeker at 

kommunestyre har bedt 

rådmannen om å arbeide med 

etablering av en geopark i 

Hensmoen området. 

Tiltakshaver må kunne bidra 

til en realisering for å 

imøtekomme kravet om 

avbøtningstiltak dersom det 

mot formodning fortsatt skal 

tas ut verdifull naturgrus. 

 

8. NMF- Hønefoss påpeker at 

Plan- og bygningsloven § 3-1 

bokstav g stiller krav om at 

planlegging skal ta 

klimahensyn gjennom 

løsninger for bl.a. transport. 

Dette er ikke sikret i 

tilstrekkelig grad i planen. 

 

9. Området avsatt som 

masseuttak mot Nymoen er 

ikke undersøkt av 

fylkeskommunens arkeologer. 

Her er det observert groper 

som kan være av 

kulturhistorisk interesse. Det 

er i tillegg nevnt at det er flere 

kulturminner på Hensmoen 

som Mølleveien og 

Ingeborgstien som er av stor 

lokal betydning. 

 

10. Det må gjøres en 

konkretisering av 

bestemmelsene; det må blant 

annet fremgå helt klart at 

etterbruken av område skal 

sikres til friluftsformål. Antall 

parkeringsplasser må angis og 

det må fremgå hvor ofte 

Nymobakken skal renses for 

sand og støv og opprensning 

av grøfter. 

 

11. Temautredningen danner 

overhode ikke grunnlag for 

vurdering av alternative 

uttaksområder. I saksframlegg 

datert 28.05.13 står det at 

geologiske verdier skal 

vurderes i utredningen. Dette 

etter uttak av masser. Boringene gir 

også dybde til fjell og tykkelsen på 

vannførende lag i løsmasser over 

fjell i borpunktene. 

Observasjonene av grunnvannsnivå, 

viser at grunnvannet ligger i 

størrelsesorden 10 m under bunnen 

av Vesletjern. Vesletjern er et såkalt 

hengende vannspeil og det fremgår 

av konsekvensutredningen at 

grunnvannet og grunnvannsnivå i 

løsmassene under tjernområdet ikke 

vil påvirke Vesletjern eller 

myrområdene rundt. 

Det vil være behov for fremtidige 

boringer for registrering av 

grunnvann, fjelldyp og informasjon 

om massenes sammensetning som 

grunnlag for ressursvurdering og 

uttaksdybde. Dette er forankret i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

3. Tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

4. Grunnvann som strømmer under 

masseuttaket vil drenere mot Begna 

med sannsynlig strømningsretning 

mot sør- sørvest, dvs. mot området 

som forsynes fra private 

drikkevannskilde i Nymoen-

området. Uten at forholdene er 

undersøkt i detalj, vil vi anta at de 

private vanninntakene i dette 

området er ulike, alt fra enkle 

kildeinntak til gravde brønner og 

evt. grunne borede løsmassebrønner. 

Nybyen vannverk beholdes og kun 

noen få husstander i dette området 

ønsker kommunelat vann. 

Grunnvann som mater brønner og 

kildeutsalg i dette området vil delvis 

kunne komme fra området med 

dagens masseuttak og også fra 

området for fremtidig masseuttak. 

I ROS-analysen vurderes risiko for 

fare for forurensning til grunn eller 

vassdrag i kategori hendelse som 

skal overvåkes og tiltak vurderes ut 

fra kostnad i forhold til nytte 

(mindre sannsynlig, mindre 

alvorlig). 

Det kan være en mulig konflikt 

mellom drikkevannshensyn og 

grusuttak. Det er et viktig prinsipp i 

norsk vannforsynings at 

drikkevannet så langt som mulig 

baseres på kilder som fra naturens 
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blir likevel unnlatt. For at 

politikerne skal kunne ta 

stilling til hvilke alternativer 

som er best for samfunnet, må 

de ha et beslutningsgrunnlag. 

Da må det foreligge en 

beskrivelse av hvilke 

alternativer som er vurdert og 

hvordan disse er vurdert. 

Kommunen har heller ikke tatt 

hensyn til at det finnes 

tilsvarende naturressurser 

andre steder i Ringerike, og at 

NGU ønsker økt bruk av pukk 

fordi Norge tømmes for 

naturgrus i rekordfart. 

 

12. NMF- Hønefoss skriver videre 

at det er vedtatt at vi skal ha en 

kunnskapsbasert forvaltning av 

naturen. God og oppdatert 

kunnskap om naturmangfold 

er en forutsetning for dette. En 

utdatert NGU-rapport fra 2006 

danner grunnlag for nevnte 

temautredning. NGU har i 

ettertid registrert Hensmoen 

som verneverdig i grusregistret 

og uttaler offentlig at fordi 

grus er begrenset ressurs, bør 

det oppmuntres til bruk av 

pukk fremfor grus. Ringerike 

kommune tar ikke dette på 

alvor, alle den tid kommunen 

legger til rette for økt uttak av 

naturgrus. 

 

13. Rådmannens positive holdning 

til full utnyttelse strider med 

saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven; 

forvaltningsorganet skal opptre 

upartisk og det må søkes å få 

frem både det som taler til 

gunst og ugunst for en part. 

Hvilke alternativ som er best 

for samfunnet, hvilke 

vurderinger som ligger til 

grunn for valg av dette 

alternativet er forhold 

rådmannen utelater, og 

vedtaket strider dermed med 

naturmangfoldloven § 7. 

 

14. Fylkesmannen har uttalt at 

kommunen som lokal 

planmyndighet må avveie 

friluftsinteressene mot 

side har god kvalitet og er lite utsatt 

for forurensning. Det er viktig at 

beskyttelsestiltak reduserer risikoen 

for forurensning av kilden mest 

mulig. 

Når massene mellom kote 200 og 

170 er tatt ut vil fremtidens 

forvaltning kunne gjøre en 

vurdering av om de resterende 

masser på forsvarlig vis skal kunne 

tas ut, eller om det med hensyn til 

grunnvann skal gjøres en endring av 

arealforvaltningen. 

 

5. Fylkesmannen er 

forurensningsmyndighet og 

rådmann viser til 

forurensningsforskriften kapittel 18 

og kapittel 30.  

Rådmann viser også til 

Internkontrollforskriften som skal 

fremme forbedringsarbeid i 

virksomheter da gjelder bl.a. 

forebygging av miljøforstyrrelser fra 

produkter og vern av det ytre miljø 

mot forurensning mm. 

Ringerike kommune har kommunal 

beredskap mot akutt forurensning og 

jfr. Forurensningsforskriften kapittel 

18 A som gjelder forurensning som 

ikke er dekket av privat beredskap. 

De to grusaktørene som i vedtak har 

fått tillatelse til å drive, skal i 

henhold til reguleringsbestemmelse 

§ 6.5 lage én felles driftsplan for 

hele uttaksområde, dette følges opp 

av Direktoratet for 

mineralforvaltning.   

 

6. Tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

7. Geopark er noe som Ringerike 

kommune stiller seg positive til, 

men det er dessverre ikke noe 

kommunen vil kunne ta initiativ til. 

Geopark og Landskapsvernområde 

anses å ikke være en motsetning til 

driften på Hensmoen. Arealet rundt 

Vesletjern og Storetjern vil ikke bli 

berørt av tiltaket. 

 

8. Rådmann ser at planforslaget vil 

medføre økt trafikk med tunge 

kjøretøy. 

 

9. Det vises til arkeologisk rapport 

fra Buskerud fylkeskommune, 
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næringsinteressene. 

Rådmannen forholder seg til 

kun overordna plan, som ikke 

kan dokumenteres at har vært 

gjenstand for hverken 

saksbehandling eller politisk 

behandling. Å tillate to grustak 

strider med kommunens egen 

samfunnsplan og det oppstår 

overproduksjon.  

 

15. Det heftes vesentlige svakheter 

ved planen om grustak i det 

verneverdige og populære 

landskapet på Hensmoen, 

hvilke tilsier at den bør 

underkjennes basert på ny 

kunnskap. Den kunnskap og 

de nye forhold som nå gjør 

innsigelse aktuelt var ikke 

tilgjengelig for 

innsigelsesorgan ved tidligere 

kommuneplanrulleringer. 

 

ferdigstilt 25.10.13. Registrering av 

Vågård og Hen ble utført i perioden 

04.-.05.09.13 og den faglige 

konklusjonen fra Buskerud 

fylkeskommune er at planen ikke er 

i konflikt med kulturminner. 

Rådmann viser videre til uttalelse til 

offentlig ettersyn fra Buskerud 

fylkeskommune, datert 02.06.17. 

Derav er konklusjonen at 

fylkeskommunen ikke kan se at 

planen berører automatisk fredete 

kulturminner eller kulturminner fra 

nyere tid.  

 

10. Rådmann viser til at det stilles 

rekkefølgekrav om at etterbruken 

skal fastsettes i overordnet plan. Det 

skal ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel tas 

stilling til om området skal 

tilbakeføres til LNF-område.  

 

Vedrørende parkering foreligger det 

vedtak i sak 62/18, behandlet i 

kommunestyre 31.05.18 at «Den 

eller de som har utvinningsrett til de 

to eiendommene 271/8 og 92/2 skal 

innen et år etter vedtak er fattet 

sette i gang en prosess for å 

etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som 

friluftsområde.» 

Innspillet i klagen om antall 

parkeringsplasser vil naturlig inngå 

som en del av prosessen omkring 

etablering av parkeringsplass – det 

vil i denne sammenheng ses 

nærmere på behovet. 

 

Vedrørende hvor ofte Nymobakken 

skal kostes og renses må ses i 

sammenheng med 

Forurensningsforskriften kapittel 

30-4 herav fremgår det at 

virksomheten skal gjennomføre 

effektive tiltak for å redusere 

støvutslipp fra all støvende aktivitet 

slik som knusing, sikting, transport 

og lagring.  

 

11. Temautredningen og 

kommuneplan danner grunnlag for 

vurdering av alternative 

uttaksområde. 

Kommuneplanens arealdel skal 

avklare sikre ressurstilgang på 

byggeråstoffer for framtidige behov, 
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ved å sette av tilstrekkelige arealer 

til råstoffutvinning samt sikre 

byggeråstoffer for framtidige 

generasjoner ved å unngå direkte og 

indirekte nedbygging av verdifulle 

ressurser. Ressursen er definert som 

nasjonalt viktig. 

Alternative lokaliseringer anses å 

være avklart på kommuneplannivå. 

I Reguleringsplanveilederen fremgår 

det at det er planprogram og evt. 

konsekvensutredning som skal 

benyttes for å ta stilling til hvilke 

alternative lokaliteter man 

gjennomfører et konkret 

reguleringsplanarbeid for. … 

Kommunen tar da stilling til 

lokalisering ved fastsettelse av 

planprogram. 

Av planprogrammet for Hensmoen 

Grusuttak, datert 18.09.13 fremgår 

følgende avsnitt vedrørende krav om 

utredning av alternative 

lokaliseringer: 

Planarbeidet gjelder det arealet som 

er avsatt til nåværende og fremtidig 

masseuttak i kommuneplanen. 

Eventuelle vurderinger av 

lokaliseringsalternativer bør foregå 

på kommuneplannivå. 

Fylkesmannen skriver følgende i sin 

uttalelse til forhåndshøring før 

oppstart av reguleringsplan 

Hensmoen grusuttak, datert 

10.12.2012: 

Fylkesmannen anser at utvidelser av 

masseuttak primært bør vurderes 

gjennom arbeidet med 

kommuneplan. Dette vil sikre 

overordnete og helhetlige 

vurderinger av arealutviklingen i 

området. Alternative uttaksområder 

vil også i større grad kunne 

synliggjøres på kommuneplannivå. 

 

12. Rådmann viser til uttalelse fra 

NGU, datert 07.08.18 vedrørende 

forholdene omkring rapport som er 

benyttet som grunnlag og Hensmoen 

som verneverdi ressurs. NGU 

skriver at Hensmoen fremdeles er 

klassifisert til å være av nasjonal 

verdi. Dette er ikke med bakgrunn i 

verneverdier, men som ressurs som 

byggeråstoff. NGU meddeler utover 

dette at de har etablert en database 

for geologisk arv, basert på eldre 

registreringer; NGU har ikke 
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verdivurdert område som geologisk 

arv og har derfor ingen oppfatning 

om områdets verneverdi. NGU 

skriver videre at grus er i ferd med å 

bli en knapphetsressurs i Norge – og 

derfor viktig å ta vare på store 

grusavsetninger som har egenskap 

som gjør at de er spesielt godt egnet 

som byggeråstoff; fortsatt er det 

noen bruksområder der det er 

vanskeligere å bruke knust fjell enn 

naturgrus.  

 

13. Rådmannen viser til 

kommuneplanens arealdel som 

består av kart med bestemmelser for 

bruk, vern og utforming av arealer 

og fysiske omgivelser i hele 

kommunen. Den er rettslig bindende 

for alle arbeid og tiltak som omfattes 

av loven. I kommuneplanens 

arealdel fastsetter kommunestyre 

hva som er tillatt arealbruk og 

hvilke restriksjoner som gjelder i 

planområdet gjennom bl.a. 

arealformål. Det arealavklarte 

området som ligger inne i 

kommuneplan har vært avklart i 

mange kommuneplaner. Alt 

kommuneplanarbeid følges opp av 

Fylkesmannen. Fylkesmannen 

kontrollerer at arbeidet skjer i tråd 

med gjeldende lovverk. En plan kan 

ikke vedtas om arbeidet ikke er gjort 

i henhold til gjeldende lovverk. Det 

er derfor ikke grunn til å tro at 

lovverk ikke er hensyntatt i arbeidet. 

Kommuneplanens arealdel har 

ligget til grunn for rådmannens 

innstilling i denne saken. 

Rådmann viser videre til følgende 

behandlinger som har dannet 

grunnlaget for sluttbehandlingen og 

rådmannens innstilling i saken: 

  

 Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning vedtok 

oppstart av detaljregulering 

for Hensmoen grusuttak 

22.04.13, sak 61/13. 

 Formannskapet vedtok 

oppstart av detaljregulering 

for Hensmoen grusuttak 

14.05.13, sak 61/13. 

Samtidig ble 

planprogrammet datert 

26.02.13 lagt ut på høring. 

 Planprogrammet var på 
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høring og offentlig ettersyn 

fra 01.06.13 til 08.08.13. 

Det kom inn merknader fra 

13 ulike parter. I tillegg ble 

det registrert inn 3 

høringsuttalelser i samband 

med forstudien og før 

varsel om planoppstart og 

offentlig ettersyn av 

planprogrammet. 

 Planprogram, datert 

18.09.13, ble av 

Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning fastsatt 

07.10.13, sak 109/13. 

 Planprogram, datert 

18.09.13, ble av 

Formannskapet fastsatt 

15.10.13, sak 135/13. 

 Formannskapet 2- 

kommunestrategi og plan 

vedtok å utsette saken 

21.02.17, sak 5/17. 

 Ny behandling i 

Formannskapet 2 – 

kommunestrategi og plan 

vedtok å sende 

detaljregulering for 

Hensmoen grusuttak på 

høring og offentlig ettersyn, 

sak 9/17, 28.03.17. 

 

Formålet med den kommunale 

planleggingen skal ivareta 

kommunens egne mål og 

utviklingsstrategier. I tillegg skal 

den kommunale planleggingen 

ivareta nasjonale og regionale mål 

og legge til rette for gjennomføring 

av regional, statlig og privat 

virksomhet. 

 

Kommunen skal snarest, og senest 

innen tolv uker avgjøre om et privat 

reguleringsforslag skal fremmes og 

legges ut til offentlig ettersyn mv. 

 

Kommunen kan fremme alternative 

forslag.  

  

14. Rådmannen har gjort en 

vurdering og avveining i denne 

saken. Ringerike har i denne 

aktuelle saken måtte avveie hensyn 

til to motstridende interesser; 

Nasjonalt viktig mineralressurs og 

de regionale og lokale 

friluftsinteressene. Hensikten med 
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planen er å legge til rette for at 

området skal ivareta miljø- og 

samfunnsinteresser og sikre 

nasjonalt viktige sand- og 

grusressurser, samt sette rammer for 

videre drift av masseuttaket. Det 

som ligger til grunn for 

sluttbehandlingen i detaljregulering 

for Hensmoen grusuttak er 

kommuneplanens arealdel samt 

samfunnsdel, viser også til svar 

under pkt. 13. 

 

Av kommuneplanens samfunnsdel 

fremgår det av del 5, effektiv 

arealdisponering, at Ringerike skal 

ha en bærekraftig masseforvaltning, 

herunder sikre ressurser og 

uttaksområder for fremtidig behov 

samt redusere miljø- og 

samfunnsbelastning: utnytting av 

eksisterende uttak skal prioriteres 

fremfor å åpne nye områder.  

 

15. Rådmannen viser til de øvrige 

svarene til punktene i 

Miljøvernforbundets klage. 

Klage fra Olav Djønne, datert 

22.06.18 

 

1. Olav Djønne viser til at 

politikerne valgte å utsette 

saken da den var oppe til 

1. gangs behandling ref. 

Ringerikes blad 19.03.13. 

I etterkant av dette mottok 

politikerne et notat fra 

rådmann derav fremgår at 

endring av kommuneplan 

som vil forhindre uttak av 

verdier, kan medføre 

erstatningssøksmål. 

Spørsmål om mulig 

søksmål var ikke en del av 

høringen, likevel førte 

dette til at planprosessen 

ble enstemmig vedtatt av 

politikerne da rådmannen 

«truet» med søksmål i 

notat. 

 

2. Alternativ lokalisering er 

heller ikke utredet i 

planprosessen på tross av 

at dette overhode ikke er 

avklart på 

kommuneplannivå 

tidligere. Dette er en klar 

  
  
Spørsmål vedr søksmål, 

saksbehandlingsfeil og 

vurderinger av alternative 

lokaliseringer må besvares av 

Ringerike kommune. 

 

Vedlagt innspill til høringen ble 

kommentert av tiltakshaver før 2. 

gangs behandling av planen. 

  
  

1. Det vises til møte i 

Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltningen 18.03.13 sak 

43/13 Hensmoen grusuttak - politisk 

oppstart. I dette møte ble saken om 

politisk oppstart utsatt grunnet at det 

ble bedt om at saken ble sett opp 

mot bynære rekreasjonsområder og 

boligområder.  

 

I notatet, som følger saken som 

Djønne viser til tas det bl.a. opp 

følgende:  

 

Planforslaget er i tråd med 

kommuneplanen og oppstart er 

derfor ikke et spørsmål om 

arealbruk, men om 

reguleringsplanprosessen med 

utredninger og konsekvenser.  

 

Om kommuneplanen for området 

skal endres til annet formål må det 

fremmes innspill for dette i 

kommuneplanprosessen. Det skal da 

utredes hvilken konsekvens endring 

av formål i kommuneplanen vil ha. 

Forslagsstillere forholder seg til 

denne planen når de foreslår 
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saksbehandlingsfeil. Det 

vises til at det er et 

sentralt prinsipp både i 

norsk og internasjonal 

miljørett å redusere 

miljøskadene ved å utrede 

alternative lokaliseringer 

med mindre skadelige 

miljøpåvirkninger. Det 

vises videre til område på 

Eggemoen som er et 

realistisk og relevant 

alternativt område uten å 

berøre boliger. 

 

3. Ringerike kommunes 

saksbehandler har 

informert om at området 

på Eggemoen ikke ligger 

inne i kommuneplan som 

juridisk bindende fordi det 

ikke finnes hensynssoner 

på vedtakstidspunktet. 

Olav Djønne skriver da at 

ettersom Hensmoen ble 

avsatt til masseuttak i 

kommuneplanen i 1994, 

kun ved å skravere kartet 

finnes det ikke 

hensynssoner her heller. 

Ergo er ikke arealdelen 

over Hensmoen juridisk 

bindende og politikerne 

har blitt feilinformert helt 

siden oppstarten i 2013. 

Vedtaket fattet 31.05.18 

må derfor erklæres 

ugyldig, og Ringerike 

kommune må utrede 

lokaliseringsalternativer 

til Hensmoen og 

politikerne må informeres 

om at en arealdel ikke er 

statisk. 

 

utbyggingsområder og øvrige 

innbyggere forholder seg til denne 

for å kunne «lese» framtiden. Om 

denne planen ikke skal hensyntas i 

de politiske behandlingene mister 

den sin funksjon som et forutsigbart 

verktøy for kommunens innbyggere 

og næringsdrivende.   

 

Ved endring av kommuneplanen som 

medfører forhindring av uttak av 

verdiene som er avtalefestet og tap 

av verdier det er investert for, kan 

kommunen pådra seg et 

erstatningssøksmål.  

… 

Det opplyses om at utredninga om 

friluftsområdene og resultatet av 

denne vil være nyttig i saker der det 

er aktuelt å endre formål fra 

friluftsområde eller LNF-område til 

utbyggingsformål, da spesielt i 

kommuneplanprosessen. Utredninga 

om grus og pukk i kommunen har 

som formål å kartlegge ressurser og 

kartlegge eksisterende uttak, slik at 

de kan styres gjennom ny 

lovgivning. Ved at det for dette 

tiltaket utarbeides reguleringsplan 

oppnår vi dette. Grusressursene i 

kommunen er kartlagt. 

 

Rådmannen vil også sette mer fokus 

på at reguleringsplan og 

reguleringsplanprosessen er et 

verktøy for å utrede og regulere 

konsekvenser av grusuttaket. I en 

reguleringsplan skal det settes 

overordna bestemmelser, og 

konsekvenser skal utredes. Det 

kreves også en driftsplan og en 

konsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning før uttak kan 

starte. Driftsplanen inneholder 

detaljerte krav til drift, som kan 

minimalisere negative konsekvenser 

av uttaket. Dette kan være 

bestemmelser om uttakstider, 

avbøtende tiltak mot støv og støy, og 

plan for stegvis og endelig 

istandsetting. 

Spørsmål fra politikerne til 

oppstartsaken gikk hovedsakelig på 

om saken ble sett opp mot bynære 

rekreasjonsområder og 

boligområder. Dette er svart ut i 

saken 

Til kommentaren om mulig søksmål 
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vises det til |plan- og bygningsloven 

§ 15-1. Herav fremgå det at 

grunneier har rett til å kreve 

innløsning dersom eiendom i 

kommuneplanens arealdel angis 

som areal til offentlig 

trafikkområde, offentlig friområde, 

fellesområde m.fl.  

 

2. Temautredningen og 

kommuneplan danner grunnlag for 

vurdering av alternative 

uttaksområde. 

Kommuneplanens arealdel skal 

avklare og sikre ressurstilgang på 

byggeråstoffer for framtidige behov, 

ved å sette av tilstrekkelige arealer 

til råstoffutvinning samt sikre 

byggeråstoffer for framtidige 

generasjoner ved å unngå direkte og 

indirekte nedbygging av verdifulle 

ressurser. Ressursen er av NGU 

definert som nasjonalt viktig (2006). 

Alternative lokaliseringer anses å 

være avklart på kommuneplannivå. 

I Reguleringsplanveilederen fremgår 

det at det er planprogram og evt. 

konsekvensutredning som skal 

benyttes for å ta stilling til hvilke 

alternative lokaliteter man 

gjennomfører et konkret 

reguleringsplanarbeid for. … 

Kommunen tar da stilling til 

lokalisering ved fastsettelse av 

planprogram. 

Av planprogrammet for Hensmoen 

Grusuttak, datert 18.09.13 fremgår 

følgende avsnitt vedrørende krav om 

utredning av alternative 

lokaliseringer: 

Planarbeidet gjelder det arealet som 

er avsatt til nåværende og fremtidig 

masseuttak i kommuneplanen. 

Eventuelle vurderinger av 

lokaliseringsalternativer bør foregå 

på kommuneplannivå. 

Fylkesmannen skriver følgende i sin 

uttalelse til forhåndshøring før 

oppstart av reguleringsplan 

Hensmoen grusuttak, datert 

10.12.2012: 

Fylkesmannen anser at utvidelser av 

masseuttak primært bør vurderes 

gjennom arbeidet med 

kommuneplan. Dette vil sikre 

overordnete og helhetlige 

vurderinger av arealutviklingen i 

området. Alternative uttaksområder 



  Sak 89/18 

 

 Side 47 av 76   

 

vil også i større grad kunne 

synliggjøres på kommuneplannivå. 

Rådmannen anser dermed at 

forholdene omkring alternativ 

plassering er sikret i planprosessen. 

 

3. Henssynsoner ble innført i plan- 

og bygningsloven av 2008, denne 

trådte i kraft 01.07.2009. Nye 

endringer i loven har ikke 

tilbakevirkende kraft. Utover dette 

vises det til svar i pkt. 2. 

 

Uttalelse fra Harry Dahl, mottatt 

28.06.18 

 

Harry Dahl skriver at det er 

vanskelig å godta avgjørelsen om å 

slette Hensmoen som 

friluftsområde og skriver videre at 

det ikke har vært en demokratisk 

prosess. Det burde vært 

gjennomført en befaring i område 

med alle berørte parter. Det er 

vanskelig å forsone seg med at 

nærmiljøet til beboerne i område 

omformes til et gedigent grustak.  

 

Befolkningen på Vågård kan ikke 

forsone seg med at det skal 

etableres et grustak til i tilknytning 

til det eksisterende. Dahl påpeker 

at utkjøring på Vågårdsveien som 

er regulert inn nordøst i 

planområdet, ikke er blitt omtalt og 

informasjonen fra kommunens side 

har vært svært dårlig. Dahl er i 

tillegg bekymret for støy, støv og 

transport; når all skog hugges vil 

dette medføre mer støy og 

støvplager på sikt. Veien burde 

legges om for å minske belastning 

på eksisterende vei.  

 

Dahl spør også Ringerike 

kommune om hva som vil gjøres 

dersom grustakene forårsaker 

nedtapping av Vesletjern og 

Storetjern. 

 

Dahl påpeker også at det er på sin 

plass å starte arbeidet med å 

tilbakeføre naturområde i de 

områdene der masser allerede er 

tatt ut. 

 

  
  
Dahl synes det er vanskelig å 

forsone seg med planvedtaket. 

Han er skuffet over prosessen og 

medvirkningen. 

 

  
  

Rådmann i Ringerike kommune har 

i denne aktuelle saken måtte avveie 

hensyn til to motstridende 

interesser; Nasjonalt viktig 

mineralressurs og de regionale og 

lokale friluftsinteressene. Hensikten 

med planen er å legge til rette for at 

området skal ivareta miljø- og 

samfunnsinteresser og sikre 

nasjonalt viktige sand- og 

grusressurser, samt sette rammer for 

videre drift av masseuttaket.  

Planprosessen har fulgt opp de krav 

som stilles til medvirkning og 

informasjon. I tillegg til 

informasjonsmøter er planen varsel 

offentlig ved oppstart, høring og 

offentlig ettersyn og etter vedtak.  

 

Det stilles krav i 

reguleringsbestemmelsene om at den 

eller de som har utvinningsrett til de 

to eiendommene gnr. 271/8 og 92/2 

skal ha én felles driftsplan for hele 

uttaksområdet. I møte Aktørene 

NorStone AS og John Myrvang AS 

må inngå avtale om felles utkjøring 

av masser. Massene skal primært 

kjøres ut ved dagens utkjøring, men 

det presiseres fra aktørenes side at 

det på lang sikt kan være aktuelt å 

kunne kjøre ut masser fra foreslått 

utkjøring fra gnr. 92/2/2. Det tas 

opp at dette også vil redusere trafikk 

forbi gnr. 271/122. Dette vil 

forankres i en felles driftsplan. 

 

Vedrørende konsekvensene for 

Vesletjern og Storetjern forholder 

Ringerike kommune seg til 

konsekvensutredningen som ligger 

til grunn for planen. I 

konsekvensutredning vises det til 
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grundige undersøkelser og 

vurderinger om masseuttaket vil 

kunne gi medføre negative 

konsekvenser for Storetjern og 

Vesletjern. Utdrag fra 

planbeskrivelsen viser til at 

Storetjern og Vesletjern er undersøkt 

ved flere tilfeller. Det er utført 

sondeborringer i løsmassene med 

massebeskrivelser og boringer 

gjennom løsmasser og videre i fjell 

(vann- og energiboringer). For å 

kunne dokumentere grunnvannsnivå 

i området mellom masseuttaket og 

Vesletjern er det etablert to 

observasjonsbrønner sør for 

Vesletjern. Undersøkelsesboringene 

gir svar på risiko for påvirkning av 

Vesletjern og Storetjern, 

løsmassenes egenskaper med tanke 

på beskyttelse av underliggende 

grunnvann, og behovet for umettet 

sone over grunnvannsmagasinet 

etter uttak av masser. Boringene gir 

også dybde til fjell og tykkelsen på 

vannførende lag i løsmasser over 

fjell i borpunktene. 

Observasjonene av grunnvannsnivå, 

viser at grunnvannet ligger i 

størrelsesorden 10 m under bunnen 

av Vesletjern. Vesletjern er et såkalt 

hengende vannspeil og det fremgår 

av konsekvensutredningen at 

grunnvannet og grunnvannsnivå i 

løsmassene under tjernområdet ikke 

vil påvirke Vesletjern eller 

myrområdene rundt. 

Det vil være behov for fremtidige 

boringer for registrering av 

grunnvann, fjelldyp og informasjon 

om massenes sammensetning som 

grunnlag for ressursvurdering og 

uttaksdybde. Dette er forankret i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Da det gjelder istandsetting og 

revegetering er dette forankret i 

reguleringsbestemmelsene. Det skal 

sikres at det revegeteres med 

stedegen vegetasjon ved et nådd 

bunnivå for de enkelte delene av 

uttaksområde. Vegetasjon skal også 

etableres der det er mulig med tanke 

på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. 

 

Uttalelse fra Ola Bjørntvedt, 

datert 05.06.18 
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Ola Bjørntvedt skriver i sin 

uttalelse at det er med stor sorg at 

man mottar kart over områder som 

går tapt for kommende 

generasjoner. Det er kortsiktig 

økonomisk gevinst på bekostning 

av de neste generasjoners mulighet 

til å bruke naturen til fysisk 

aktivitet. Hensmoen er bare en av 

furumoene som er under voldsomt 

press fra økonomiske interesser. 

Bjørntvedt ber kommunen om å 

tenke seg litt om før den omfavner 

disse kortsiktige planene. Blir 

moene ødelagt – så er det for alltid! 

 

Bjørntvedt registrerer med stor 

sorg at nok en furumo på 

Ringerike er under stort press fra 

økonomiske interesser. Han ber 

kommunen tenke seg om en gang 

til. 

 

Ringerike har i denne aktuelle saken 

måtte avveie hensyn til to 

motstridende interesser; Nasjonalt 

viktig mineralressurs og de 

regionale og lokale 

friluftsinteressene. Hensikten med 

planen er å legge til rette for at 

området skal ivareta miljø- og 

samfunnsinteresser og sikre 

nasjonalt viktige sand- og 

grusressurser, samt sette rammer for 

videre drift av masseuttaket. 

Rådmannen har forståelse for den 

sorg dette tiltaket påfører de lokale  

 

 

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

reguleringsplan påklages. Klagene på planvedtaket forelegges hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltningen, formannskapet og kommunestyre. Dersom hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner grunn til å ta klage/klagene til følge, 

og saken legges frem for kommunestyret med forslag til endring av planvedtak må planvedtak 

utsettes og berørte parter skal informeres og konsekvenser må utredes. Konsekvensene som 

må utredes videre avhenger av hvilke forhold i klagene som tas til følge. I ytterste konsekvens 

kan det føre til en ny planprosess.  

 

Dersom kommunestyre 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. 

 

Partene som har påklaget vedtak vurderes å ha rettslig klageinteresse etter Forvaltningsloven § 

28. Samtlige klager er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
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Alternative løsninger 
Hvert enkelt av de alternative forslagene kan ses på som selvstendige vedtakspunkt. 

 

1. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert 03.07.18 

til følge. 

2. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert 

02.07.18 til følge. 

3. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til 

følge. 

4. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til 

følge. 

5. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til 

følge. 

6. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 

10.07.18 til følge. 

7. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til 

følge. 

 

Dersom hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner 

grunn til å ta klagene til følge, og saken legges frem for kommunestyret med forslag til endring 

av planvedtak må planvedtak utsettes og berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. Konsekvensene som må utredes videre avhenger av hvilke forhold i klagene som tas til 

følge.  

Ut fra vedlagt tabell vil det i korte trekk fremgå hvilke evt. konsekvenser dette vil få for 

planen. 

 

Klager: Påklagede forhold: Konsekvens: 

Bjørn Leifsen for 

Asbjørn Granheim, 

03.07.18 

Manglende medvirkning. 

Eiendommen som ligger nær 

grusuttaket får større ulemper som 

følge av tiltak. Ukorrekte 

støyberegninger. Avflåing nær 

eiendom. Tungtrafikk i 

nattperioden. Plager med støv. 

Eiendommen som ligger nær 

grusuttaket vil ikke være omsettelig 

i pris. Granheim ønsker at det ses på 

om eiendommen kan innløses.  

- Endring av bestemmelse om 

kjøring i nattperioden. 

- Justering av område med formål 

grønnstruktur, gnr. 92/2/2. 

- Endring av bestemmelse der det 

gjøres innskjerping på forhold 

omkring bl.a. støv og støy. 

-Legge inn bestemmelse om å 

evaluere driften. 

Vågård og Omegn 

Vel, 02.07.18 

Ønsker strengere krav til 

revegetering. Planprosessen ikke 

tatt hensyn til Nymobakken som 

skolevei. Ikke tatt hensyn til dagens 

aktiviteter og bruken av området. 

Støysonekartet tar ikke hensyn til 

influensområdet, heller ikke 

transport inn og ut av området. Ikke 

ivaretatt sikkerheten til barn som 

benytter seg av bussholdeplass. 

Påpekes at det i praksis ikke kan 

- Bestemmelse om revegetering 

gjøres strengere.  

- Gjøres en ny vurdering av de 

trafikale forholdene og situasjonen 

for de myke trafikantene.  

- Bestemmelse som i større grad 

ivaretar dagens aktivitet og bruk i 

planområde. 

- Vurdere forhold som vedrører 

støy og grønnstruktur. 
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etableres grønnstruktur i området.   

Vågård Vel, 

22.06.18 

Viser til begrunnelseskravet i pbl. 

og at dette ikke er ivaretatt, det 

vises til Jernbaneverkets bekymring 

for utglidning. Videre ikke nevnt 

noe om avbøtende tiltak ved 

nedbygging av barns friområde. Det 

er tatt større hensyn til byggeråstoff 

enn å ivareta innbyggernes 

interesser. Brudd på 

saklighetsprinsippet i saksframlegg.  

- Gjøre en ny vurdering av 

virkningene av planforslaget og de 

innkomne uttalelsene. 

- Gjøre en ny vurdering av 

avbøtende tiltak og se på 

elementene bærekraftig utvikling 

og vekting av de ulike 

innbyggernes interesser. 

 

Einar Rokseth, 

26.06.18 

Mangelfull utredning av alternativ 

lokalisering. Miljø og samfunn er 

ikke i tilstrekkelig grad sikret i plan, 

mangelfull oppfølging av avbøtende 

tiltak. Ber om at tidligere nevnte 

avbøtende tiltak blir vurdert på nytt 

og at alternative lokaliseringer blir 

utredet.  

- Gjøre en ny vurdering av 

virkningene av planforslaget og de 

innkomne uttalelsene. 

- Gjøre en ny vurdering av 

avbøtende tiltak og se nærmere på 

miljø og vekting de ulike 

innbyggernes interesser. 

Hilde Hatlestad, 

22.06.18 

Stiller spørsmål ved kvaliteten til 

tidligere kommuneplanprosesser og 

konsekvensene dette har fått for 

friluftsområde på Hensmoen. Det 

påpekes at dersom Ringerike 

kommune hadde fulgt lovverket og 

informert berørte parter og 

allmennheten om den planlagte 

arealendringen i 1994, ville 

plankartet sett anledes ut. Klagers 

eiendom på Nymoen plages mye av 

støv/sand fra grustaket. 

Daværende plan- og bygningslov 

var gjeldende og nyere lovverk har 

ikke tilbakevirkende kraft.  

Denne klagen kan vanskelig tas til 

følge.  

 

 

Miljøvernforbundet 

Hønefoss, 

10.07.18 

To masseuttak er i konflikt med 

geologiske interesser, landskap og 

nærrekreasjon, det er ønskelig at 

planområdet reduseres betraktelig. 

NMF-Hønefoss mener kommunen 

bryter loven da planen ikke har tatt i 

betraktning råd fra andre 

faginstanser, enn det som foreligger 

i konsekvensutredningen, det råder 

usikkerhet omkring vanntema i 

konsekvensutredningen og at 

grunnvannsforekomsten vil bli dårlig 

beskyttet. Tiltaket i strid med 

vanndirektivet. Kommunen må ta 

hensyn til Nybyen vannverk og 

utarbeide klausuleringsbestemmelser 

som sikrer rent drikkevann. Det bør 

utarbeides miljøoppfølgingsplan og 

- Planformål og bestemmelser må 

ses på, på nytt og vurderes om 

formål avsatt til råstoffutvinning 

skal reduseres. 

- Endre konsekvensutredningen. 

- Utarbeide 

klausuleringsbestemmelser. 

- Utarbeide en 

miljøoppfølgingsplan. 

- Gjøre en ny vurdering av 

avbøtende tiltak. 
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utpekes en miljøkoordinator. 

Avbøtende tiltak fra behandling av 

planprogrammet er ikke fulgt opp. 

Etablering av geopark er ikke tatt 

inn i planen. Klimahensyn mht. 

transport er ikke ivaretatt, viser til 

pbl § 3.1. Manglende arkeologisk 

undersøkelser. Det bør gjøres en 

konkretisering av bestemmelsene da 

gjelder etterbruk av området, antall 

parkeringsplasser og opprensning av 

grøfter. Alternativ lokalisering ikke 

grundig nok utredet. Viser til NGU 

sin rapport og økt bruk av pukk 

fremfor naturgrus. Rådmannen skal 

opptre upartisk vurderinger om 

grunn til valg av dette alternativet 

utelates i saken. Å tillate to 

grusuttak er i strid med kommunens 

egen samfunnsdel. Det heftes 

svakheter ved planen og den bør 

underkjennes. 

Olav Djønne, 

datert 22.06.18 

Kommentar til utsettelse av saken 

ved oppstart og rådmannens 

orientering om erstatningsansvar. 

Saksbehandlingsfeil ved å utelate 

utredning av alternativ lokalisering. 

Klager mener at arealdelen over 

Hensmoen ikke er juridisk bindende 

og at vedtaket fattet 31.05.18 må 

erklæres ugyldig. 

Denne klagen kan vanskelig tas til 

følge, da alternativ lokalisering er 

svart ut og vedrørende forhold 

som omhandler arealdelen viser 

rådmann til at daværende plan- og 

bygningslov var gjeldende og 

nyere lovverk har ikke 

tilbakevirkende kraft.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 
Overordnede planer 

Rådmannen vil innledningsvis oppsummere kort de overordnede planer som legger rammene 

for vedtatt plan 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grusuttak. Kommuneplanens 

arealdel vedtatt 30.08.2007 legger til rette for råstoffutvinning, nåværende og fremtidig 

masseuttak. Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon. Formannskapet har vedtatt 

Temautredningen for masseforvaltning 18.08.15, sak 88/15, som en del av kunnskaps- og 

beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Formålet med 

utredningen er å gi en oversikt og et kunnskapsgrunnlag for å anbefale hvilke areal som burde 

settes av for m.a. masseuttak, videre også gi oversikt over overordnede rammebetingelser. 

 

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5, effektiv arealdisponering, at Ringerike 

skal ha en bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for 

fremtidig behov samt redusere miljø- og samfunnsbelastning: utnytting av eksisterende uttak 

skal prioriteres fremfor å åpne nye områder. 
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Rådmannen har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn til to motstridende interesser; 

Nasjonalt viktig mineralressurs og de regionale og lokale friluftsinteressene. Hensikten med 

planen er å legge til rette for at området skal ivareta miljø- og samfunnsinteresser og sikre 

nasjonalt viktige sand- og grusressurser, samt sette rammer for videre drift av masseuttaket.  

 

Regionale og nasjonale myndigheter 

Det er viktig å merke seg at regionale myndigheter ikke har hatt innsigelse til denne planen. 

Rådmannen viser til Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin uttalelse til klager, datert 

07.08.18. NGU er et institutt under Nærings- og fiskeridepartementet. De har uttalt seg i 

forbindelse at de har ansvar for å fremskaffe et klassifikasjonssystem for mineralressurser 

basert på verdiskapningspotensial og regionale ressursbehov der det fremgår om ressurser er 

av regional eller nasjonal betydning. NGU bekrefter i sin utalelse at Hensmoen er klassifisert til 

å være av nasjonal betydning som ressurs som byggeråstoff.  

 

Medvirkning 

Rådmannen viser videre til plan- og bygningslovens kapittel 5. Medvirkning i planlegging. 

Rådmannen er av den oppfatning at planprosessen har fulgt lovens krav og at det har vært lagt 

opp til bred medvirkning i flere av planprosessens faser, det vises bl.a. til følgende:  

 Melding om forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan, datert 14.11.12 

 Varsel om oppstart der det bes om innspill til planprogram og planens innhold, datert 

30.05.13.  

 Medvirkningsmøte for naboer og interesseorganisasjoner 24.03.14, totalt 51 deltok, se 

vedlagt referat.  

 Arbeidsmøte med grunneier gnr. 271/122 Asbjørn Granheim, 27.05.14, se vedlagt 

referat.  

 Varsel om høring høring og offentlig ettersyn ble sendt ut 30.03.17, samtidig ble det 

varslet om åpent informasjonsmøte som ble avholdt 09.05.17.  

 Befaring og møte med fokus på Hensmoen grusuttak og konsekvenser for 

grunneiendom gnr. 271/122 30. mai 2017.  

 I tillegg har det vært avholdt møte med bl.a. Miljøvernforbundet og Olav Djønne, se 

vedlagt referat.  

 

Samlet vurdering 

Enkelthetene i klagene er gjennomgått i avsnittet «Rådmannens tolkning av klagene samt 

tiltakshavers og rådmannens kommentarer».  

Klagene tar ikke opp nye momenter som ikke allerede er svart ut eller kommet frem ved 

merknad til varsel om oppstart eller ved offentlig høring av planforslaget. 

Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger slik de framgår av saksframlegget, datert 

17.04.18, vedtatt av kommunestyre 31.05.18, sak 62/18. Rådmannen anbefaler at klagene ikke 

tas til følge.  

 

I saksutredningen til 2. gangs behandling hadde rådmannen utformet et alternativ vedtakspunkt 

2, i tillegg til innstillingen. Behandlingen i kommunestyre 31.05.18 i sak 62/18 ble derfor et 

planfaglig politisk valg der detaljregulering for Hensmoen grusuttak ble vedtatt. Ut fra 

overstående mener rådmannen at behandlingen av denne plansaken har vært forsvarlig og 

anbefaler at denne avgjørelsen blir stående etter klagebehandlingen. 
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Vedlegg 
1. Plankart nr. 379, vedtatt 31.05.18. 

2. Reguleringsbestemmelser til nr. 379, vedtatt 31.05.18. 

3. Planbeskrivelse til nr. 379. 

4. Klage fra Leifsen / Granheim, datert 03.07.18. 

5. Klage fra Vågård og Omegn Vel, datert 02.07.18. 

6. Klage fra Vågård Vel, datert 22.06.18. 

7. Klage fra Einar Rokseth, datert 26.06.18. 

8. Klage fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18. 

9. Klage fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 10.07.18. 

10. Klage fra Olav Djønne, datert 22.06.18. 

11. Uttalelse fra Harry Dahl, udatert. 

12. Uttalelse fra Ola Bjørntvedt, datert 05.06.18. 

13. Kommentar til klager, utarbeidet av Asplan viak påvegner av tiltakshavere, datert 21.09.18. 

14. Uttalelse til klager fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), datert 07.08.18. 

15. Saksframlegg til 2. gangs behandling av planforslaget, datert 17.04.18. 

16. Møteprotokoll fra 2. gangs behandling HMA 07.05.18, sak 33/18. 

17. Møteprotokoll fra 2. gangs behandling Formannskapet 22.05.18, sak 17/18. 

18. Møteprotokoll fra 2. gangs behandling Kommunestyre 31.05.18, sak 62/18. 

19. Referat fra medvirkningsmøte for naboer og interesseorganisasjoner, 24.03.14 

20. Referat fra arbeidsmøte med grunneier gnr. 271/122, datert 27.05.14 

21. Referat fra møte og befaring med grunneier gnr. 271/122, datert 02.06.17 

22. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud med svar på spørsmål om søknadsplikt, datert 25.01.17 

23. Referat fra møte med Miljøvernforbundet i Hønefoss og Olav Djønne, datert 18.01.18 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

ansvarlig hos rådmann: Terje Dahlen 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 18/10-52   Arkiv: GNR 50/2  

 

Klage - Midlertidig brukstilaltelse - Lager A og lager B Gnr/bnr 50/2 - 

Follumveien 100 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

90/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak, datert 26.10.18, om midlertidig 

brukstillatelse for bruksendring av Lager Vest, til klage mottatt 07.11.18, til kommentar til 

klage datert 13.11.18 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra naboene ved Trond Gulestø tilsier at 

vedtak om midlertidig brukstillatelse bør endres og vedtak om midlertidig 

brukstillatelse for Lager Vest opprettholdes. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

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

Norconsult AS, Postboks 258, 3502 HØNEFOSS 

Trond Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 

  

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge og at saken oversendes Fylkesmannen i 

Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Når det gjelder støyforhold har tiltakshaver i løpet av sommer og høst 2018 gjennomført en 

rekke støyreduserende tiltak som har bedret situasjonen for naboene. Flere tiltak er planlagt og 

i ferd med å bli gjennomført. Kommunen har i midlertidig brukstillatelse satt frister for 

tiltakshaver sin videre retting av støyforholdene. Ferdigattest vil ikke bli gitt før kommunens 

pålegg er gjennomført. Saken om støyforhold vil bli fulgt opp videre av kommunen etter 

folkehelselovgivningen og fylkesmannen etter forurensningslovgivningen.  

 

Beskrivelse av saken 

30.01.18 ble det gitt tillatelse til bruksendring av lagerbygning på industriområdet Follum. Det 

vises til saksfremlegg i sak 67/10 hvor Hovedutvalget i møte 08.10.18 behandlet sak om klage 

på bruksendring av lager Vest og Lager Syd på Follum. Vedtak i saken om bruksendring ble 
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opprettholdt og saken er i kommunens brev 12.10.18 oversendt Fylkesmannen for endelig 

avgjørelse. 

 

Det ble søkt om midlertidig brukstillatelse for Lager Vest 19.09.18. Søknaden var imidlertid 

ikke komplett og kommunen signaliserte i møte med ansvarlig søker 11.10.18 blant annet at 

dato for ferdigstillelse av hele tiltaket 01.11.18 ikke ble ansett som gjennomførbart. I tillegg ble 

det forespurt ansvar for prosjektering av fagområdet lyd og vibrasjoner og mulige 

støyskjermingstiltak. Ny søknad om midlertidig brukstillatelse ble sendt av ansvarlig søker 

22.10.18.  

 

Det ble etter dette gitt midlertidig brukstillatelse for Lager Vest i vedtak datert 26.10.18. I 

tillatelsen ble det stilt betingelser for ferdigattest, videre midlertidig brukstillatelser eller 

utvidelse av midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket. Betingelsene gjelder 

1. Ansvar for prosjektering lyd og vibrasjoner 

2. Plan for ytterligere avbøtende tiltak når det gjelder støy hvor beregnet effekt av 

tiltakene, prognose for støy som hensyntar full drift av hele anlegget og kostnader 

synliggjøres 

3. Ytterligere støytiltak må være gjennomført 

4. Støy fra anlegget må være dokumentert å tilfredsstille de krav som blir satt av f.eks. 

Ringerike kommune når dette er avklart 

5. Før det gis ferdigattest må hele prosjektet, inkludert Lager Syd være ferdigstilt. 

Punkt 1 og 2 må ordnes innen 31.01.19 og punkt 3 og 4 må være ordnet innen 01.04.19. 

 

Klage: 

Naboene har ved kontaktperson klaget på vedtak om midlertidig brukstillatelse for Lager Vest 

datert 26.10.18. Klagen er mottatt 07.11.18, klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt og 

klagen er derfor rettidig. 

 

Ut fra klagens innhold forstås det at vedtaket om midlertidig brukstillatelse ønskes opphevet. 

Klagen begrunnes med følgende momenter: 

1. Klage på bruksendring er under behandling av Fylkesmannen. 

2. Støykarakter og støysone er ikke kartlagt slik at grunnlaget for arbeid med 

støyskjerming og informasjon til naboer er utilstrekkelig. 

3. Det foreligger ikke endelig støygrense. 

4. Støyen er fortsatt uakseptabelt høy. 

5. Det har forekommet avvikshendelser som har medført uholdbar støy for naboene hvor 

støy varte fra natt til søndag 28.10.18 til utpå formiddagen og det pekes på at anlegget 

ikke ble avskrudd. Videre at det neste helg oppstod en ny avvikshendelse hvor 

brannalarm ble utløst to ganger lørdag morgen.  

 

Klagen nevner videre at det bør foreligge et internkontrollsystem før det gis midlertidig 

brukstillatelse. Det nevnes videre at naboene risikerer å måtte leve med støy og tilfeldige 

støyende hendelser i lang tid fremover ved at det gis midlertidig brukstillatelse. 

 

Orientering om klage med kopi av klagen ble oversendt ansvarlig søker i brev datert 07.11.18. 

 

Merknader til klage: 

Kryptovault AS har gitt merknader til klage i brev 13.11.18.  
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1. Kryptovault forholder seg til anmodninger og pålegg med tidsfrister som gis av 

kommunen ved kommuneoverlegen og byggesaksavdelingen, samt fra Fylkesmannen. 

2. Det vises til at det er utført flere målinger ved punkter på naboeiendommene før og 

etter utførte tiltak og at disse har gitt et godt grunnlag for støyvurdering. Kryptovault 

forholder seg til retningslinjer i Klima- og miljødepartementets støyretningslinje T-1442 

og utførte målinger natt til mandag 11.09.18 som grunnlag for søknad om midlertidig 

brukstillatelse. Det vises også til at det fortsatt pågår arbeid med støyreduserende tiltak 

og at det er investert betydelige midler i forbindelse med støydemping. Videre at 

spesialistene Brekke & Stand er engasjert som prosjekterende for fagfeltet lyd og 

vibrasjoner og vil utarbeide etterspurt dokumentasjon til kommuneoverlegen og 

Fylkesmannen, herunder beskrivelse av støyens karakter, frekvensområder og 

støysonekart. Videre arbeid med støydempende tiltak vil skje i nært samarbeid med 

Brekke & Strand. 

3. Avvikshendelsen ble ikke oppdaget av vakthavende personell fordi støyen ikke var 

mulig å høre fra innsiden av anlegget. Det beskrives at vaktlaget selv prøvde å løse 

problemet etterpå men at det var behov for å hente inn ekstern assistanse, samt at det 

ikke hadde utgjort noen forskjell om datamaskinene hadde blitt slått av. Kryptovault 

har i ettertid evaluert hendelsen og iverksatt tiltak for at lignende hendelser ikke skal 

skje. Det opplyses også at dersom lignende situasjon skulle oppstå vil dataanlegget bli 

slått av dersom dette kan løse problemet. 

 

Juridiske forhold  

Det følger av plan- og bygningsloven § 21-10, tredje ledd at midlertidig brukstillatelse kan gis 

for hele eller deler av tiltaket når det gjenstår mindre vesentlige arbeider og kommunen finner 

det ubetenkelig. Det skal fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.   

 

Byggesaksforskriften § 8-1, tredje ledd utfyller bestemmelsen om midlertidig brukstillatelse i 

plan- og bygningsloven § 21-10, tredje ledd hvor det det skal bekreftes at byggverket har, eller 

innen 14 dager vil få tilfredsstillende sikkerhetsnivå. 

 

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 

dette endres til gunst for parten.  

 

Saken vurderes 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. Det tas ikke særskilt gebyr for søknad om 

midlertidig brukstillatelse.  

 

Alternative løsninger 

I tilfelle hovedutvalget skulle komme til at vilkårene for å gi midlertidig brukstillatelse ikke er 

til stede, kan hovedutvalget velge å avslå søknaden. Avslag vil være et enkeltvedtak og skal 

være saklig begrunnet. Konsekvensen av å gi avslag vil være at virksomheten ikke har 

godkjenning for å bruke tiltaket. Kommunen har konstatert og tiltakshaver erkjent at støynivå 

ved boligbebyggelsen sommeren 2018 lå over akseptable nivåer. Tiltakshaver har i løpet av 

sommer og høst 2018 gjennomført en rekke støyreduserende tiltak som har bedret 

støysituasjonen for naboene. Det er også planlagt flere tiltak som er i ferd med å bli 

gjennomført. Rådmannen ved kommunens administrasjon har dialog med både nasjonale 
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myndigheter, fylkesmannen, naboer og tiltakshaver i det videre arbeidet med å fastsette 

støykrav og følge opp at støyreduserende tiltak gjennomføres og oppfatter nå å ha en 

konstruktiv prosess med tiltakshaver angående støy. Videre har tiltakshaver og klagere i denne 

saken motstående interesser, og det er i slike tilfeller lite hensiktsmessig å fatte nytt vedtak som 

sannsynlig påklages ettersom ny klagebehandling vil gi ytterligere forsinkelse i saken. God 

forvaltningsskikk tilsier dermed at saken oversendes klageinstansen for endelig avgjørelse slik 

at avgjørelsen av vedtaket ikke utsettes i unødig lang tid. Praksis i Ringerike kommune er å gi 

midlertidig brukstillatelse når vilkårene for å gi dette er oppfylt. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er i denne saken klaget på kommunens vedtak om midlertidig brukstillatelse. Klagen 

begrunnes med at klage på vedtak om bruksendring ikke er endelig avgjort, ulike forhold 

knyttet til støy og avvikshendelser.  

 

Midlertidig brukstillatelse er et unntak fra lovens hovedregel om at det skal gis ferdigattest og 

gjør at byggverket kan tas i bruk på lovlig vis. Unntaket er praktisk viktig i blant annet store 

prosjekter eller prosjekter med flere byggetrinn. Bestemmelsen om å gi midlertidig 

brukstillatelse er en skjønnsmessig vurdering og tiltakshaver har ikke rettskrav på å få 

midlertidig brukstillatelse. Å avvike fra praksis vil dermed fravike likebehandlingsprinsippet. 

Vilkårene for å gi midlertidig brukstillatelse følger av plan- og bygningsloven § 21-10, tredje 

ledd som angir at midlertidig brukstillatelse kan gis for hele eller deler av tiltaket når det 

gjenstår mindre vesentlige arbeider og kommunen finner det ubetenkelig. Det skal fremgå 

hvilke arbeider som gjenstår og settes en frist for ferdigstillelse. Det fremgår videre av 

byggesaksforskriften § 8-1, tredje ledd at sikkerhetsnivå for byggverket er et avgjørende 

vurderingstema for å gi midlertidig brukstillatelse. 

 

Når det gjelder klage på bruksendring er utgangspunktet at vedtaket har virkning fra det er 

fattet og det er ikke besluttet utsatt iverksettelse av vedtak etter forvaltningsloven § 42. 

Bygningsmyndighetene må på dette grunnlaget forholde seg til at byggetillatelsen er virksom 

og behandle søknader i forbindelse med tillatelsen på vanlig måte. At klage på bruksendring 

ikke er endelig avgjort er etter dette ikke grunnlag til å avslå søknad om midlertidig 

brukstillatelse. Dersom Fylkesmannen i sin vurdering av klage på bruksendring skulle komme 

til et annet resultat enn kommunen vil den midlertidige brukstillatelsen falle bort. 

 

Mangelen i denne saken består av manglende avklaring av støyforhold. Tiltaket genererer støy 

til omgivelsene og det foreligger ikke bindende støygrenser. Ringerike kommune ved 

kommuneoverlegen følger opp sak om støy og har blant annet bedt om at det fremlegges 

opplysninger om støybelastning på omgivelsene og støysonekart med frist 18.12.18. I 

forbindelse med meldinger om test av anlegg i Lager Syd og avvikshendelser har 

kommuneoverlegen i brev 09.11.18 videre bedt om opplysninger om testperiode, opplysninger 

om internkontrollsystem og beredskap ved uønskede hendelser. Kommuneoverlegen har 

mottatt svar på sitt brev 09.11.18 fra tiltakshaver Kryptovault AS. Fylkesmannen i Buskerud 

har også varslet pålegg om støykartlegging etter forurensningsloven § 51. Kommunen har 

vurdert at støy er en faktor som har betydning i tiltaket, men dette har ingen påvirkning for 

sikkerheten i bygget. Det foreligger heller ingen gjenstående arbeider som har betydning for 

sikkerhet eller helse for personer som bruker bygget. Vilkårene for å gi midlertidig 

brukstillatelse er derfor vurdert å være oppfylt. Det er videre presisert i midlertidig 

brukstillatelse at ferdigattest ikke vil bli gitt før kommunens pålegg er gjennomført.  
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Når det gjelder avvikshendelser vurderes dette som et driftsmessig anliggende som er uten 

betydning for bygningsmyndighetenes håndtering av saken.  

 

Rådmannen anbefaler etter dette hovedutvalget å opprettholde vedtak om å gi midlertidig 

brukstillatelse. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

18/10-53 Midlertidig brukstillatelse, kommentarer 

18/10-51 Kommentarer til klage fra naboer 

               E-post  

               Oversendelsesbrev RK 2018-11-14 

18/10-46 Bruksendring lagerbygning - klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse - Lager  

                Vest 

18/10-44 Klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse Ringerike kommune.docx 

               E-post 

18/10-38 Søknad om midlertidig brukstillatelse 

               E-post 

               Brev - supplerende dokumentasjon 

               Brev. merknad til søknad om bruksendring 

               Brev vedrørende tiltak for støyreduksjon på Krypto Vault AS sitt anlegg, Follum 

18/10-35 Midlertidig brukstillatelse Lager Vest - Bruksendring 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Klima- og miljøsjef: Bente Elsrud Anfinnsen 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  91/18 

Side 60 av 76   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/4050-9   Arkiv: GNR 305/335  

 

Grillhytte Gnr/bnr 305/335 - Ådal 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

91/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget viser til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for grillhytte på gnr/bnr 305/335 og til rådmannens 

saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon for grillhytte avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

  

Utskrift sendes 

Geir Kristian Pettersen, Rognvegen 3, 2022 GJERDRUM 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for en grillhytte på 

eiendom 305/335. Tiltaket er allerede oppført av en tidligere hjemmelshaver på eiendommen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Høsten 2018 mottok byggesaksavdelingen en henvendelse fra megler i forbindelse med salg av 

eiendommen. Det viste seg at flere av bygningene på eiendommen manglet ferdigattest. For de 

øvrige bygningene på eiendommen er det nå gitt ferdigattest. Denne søknaden gjelder dermed 

bare dispensasjon for å beholde grillhytte.  

 

Beskrivelse av saken 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 som gjelder forbud 

mot tiltak i LNF-områder og i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag. Tiltaksshaver skriver i 

søknad om dispensasjon at: grillstue stod på eiendommen og at tidligere eier opplyste at den 

var byggemeldt og godkjent. Grillstue er ikke fundamentert til bakken men står på 

stålsøyler/stålpilarer direkte på fjell. Grillstue har ikke innlagt vann eller strøm. 
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Tiltakshaver ble informert av byggesaksavdelingen om at søknaden ville bli lagt fram for 

politisk behandling, og at rådmannen antakelig kom til å innstille negativt på søknaden. 

Tiltakshaver fikk mulighet til å vurdere om han ønsket å trekke søknaden. 

 

Tiltakshaver ga tilbakemelding på at han ønsket å opprettholde søknaden, og fremmet samtidig 

to alternative forslag til ombygging av grillstua. Det søkes primært om å beholde grillstua slik 

den står i dag (alternativ 1), subsidiært om å beholde deler av grillstua, som vist på innsendte 

tegning, se vedlegg «Forslag på grillstue». Grillstua er av tiltakshaver anslått til å være cirka 11 

m2. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanen avsatt til LNF-område. 

Kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fastsetter forbud mot tiltak som ikke er ledd i stedbunden 

næring. Eiendommen ligger også mindre enn 100 meter fra elven Urula. I 100-metersbeltet fra 

vann og vassdrag er det forbudt å gjennomføre tiltak, jf. kommuneplanbestmemelsene § 5. 

 

Deler av eiendommen ligger også mindre enn 100 meter fra bekken Vesle-Gildra, men 

grillhytta er plassert mer enn 100 meter fra denne.  

 

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 klart 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 

I mars 2000 skrev byggesaksavdelingen til daværende hjemmelshaver på gnr/bnr 305/335 om 

byggearbeider som var igangsatt uten tillatelse på gnr/bnr 305/335. I etterkant av dette ble det 

sendt inn søknad om tiltak på eiendommen, og 18.08.00 godkjente byggesaksavdelingen 

utvidelse av eksisterende hytte og anneks med tilhørende stabbur. Daværende ansvarlig søker 

søkte aldri om ferdigattest for tiltakene. Nåværende hjemmelshaver søkte dermed om 

ferdigattest for utvidelsen av hytta og for stabburet. Byggesaksavdelingen ga ferdigattest for 

disse tiltakene 12.10.2018.  

 

I 2000 ble det også gitt tillatelse til utvidelse av anneks på gnr/bnr 305/335. På tegningene fra 

byggesøknaden var alle rom, med unntak at et rom angitt som «gang», angitt som «disp.» På 

denne bakgrunn vurderte byggesaksavdelingen det i september 2018 som uklart om det var 

godkjent oppholdsrom i annekset. Byggesaksavdelingen anbefalte dermed tiltakshaver å søke 

om dispensasjon for den faktiske bruken av annekset, slik at man var sikre på at det fikk den 

nødvendige behandlingen. Byggesaksavdelingen ga i delegasjonssaksnummer 544/18 

dispensasjon for bruken av annekset som oppholdsrom 30.10.2018. Det ble deretter gitt 

godkjenning av bruksendringen til oppholdsrom og ferdigattest for annekset 09.11.2018. 

Byggesaksavdelingen la i denne forbindelse vekt på at godkjenningen ikke innebær en endring 

av faktisk bruk, som virker å være klarlagt ved godkjenningen og befaringen i år 2000. 
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Da kommunen var på befaring i forbindelse med tipset om ulovlige tiltak på eiendommen i år 

2000, var det ikke oppført grillstue på eiendommen. Eksakt tidspunkt for når grillstua ble 

oppført er ukjent, men hjemmelshaver har i møte med kommunen sagt at han tror det var i 

2001 eller 2002. Den var på eiendommen da nåværende hjemmelshavere kjøpte eiendommen i 

2012. På tidspunktet for dette saksframlegget er det kun grillstua som mangler tillatelse, og det 

er dermed bare denne bygningen som behandles i dette saksframlegget. Kommunen har ingen 

dokumentasjon på at grillstua noen gang er søkt om eller behandlet av kommunen. 

 

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 

Rådmannens vurderer dispensasjonssøknaden til 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.  

 

Alternativ 2 

Hovedutvalget viser til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for grillhytte på gnr/bnr 305/335 og til rådmannens 

saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon for grillhytte alt. 1 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

 

Alternativ 3 

Hovedutvalget viser til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for grillhytte på gnr/bnr 305/335 og til rådmannens 

saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon for grillhytte alt. 2 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

 

Alternativ 4 

Hovedutvalget viser til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for grillhytte på gnr/bnr 305/335 og til rådmannens 

saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon for grillhytte alt. 3, jf. pbl. § 19-2. 

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

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer saken til å være av prinsipiell karakter. En dispensasjon for grillhytta vil 

være i strid med retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for når det kan gis 

dispensasjon. I 100-metersbeltet fra vann og vassdrag, åpner retningslinjene for at det kan gis 

dispensasjon for inntil 50 m2 BYA hytte, og uthus på inntil 10 m2 BYA. Bebyggelsen på 

eiendommen er allerede langt større enn disse retningslinjene åpner for, men dette er som følge 

av tiltak godkjent før nåværende kommuneplan. Å tillate ytterligere tiltak på en eiendom som 

allerede er bebygd mer enn retningslinjene i kommuneplanen åpner for, vil kunne skape 

presedens for lignende saker i fremtiden.  

 

Rådmannens vurdering 

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 

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. 

 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-

metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta 

det unike naturmiljøet som finnes her. 
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En utstrakt bruk av dispensasjoner vil føre til en gradvis gjenbygging og privatisering av LNF-

områdene og strandsonen, som samlet sett og over tid vil føre til at verdiene i disse områdene 

forringes. Rådmannen peker på at også dispensasjoner som isolert sett virker små, samlet sett 

og over tid kan føre til en vesentlig tilsidesettelse av formålet bak forbudet mot tiltak i LNF-

områder og i 100-metersbeltet. Denne presedensvirkningen må også hensyntas i vurderingen av 

om tiltaket vil føre til vesentlig tilsidesettelse av formålet med byggeforbud i LNF-områder og i 

100-metersbeltet.  

 

Rådmannen mener at hensynene bak forbudene i LNF-områder og i 100-metersbeltet blir 

vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen innvilges. 

 

Det andre vilkåret for å innvilge dispensasjonene er at fordelene må være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Tiltakshaver har i dispensasjonssøknaden skrevet at bygningene er skjermet med trær mot 

Hedalsveien. Tiltakshaver har i e-postkorrespondanse med kommunen sagt at grillhytta er et 

flott bygg, meget spesielt og annerledes enn det som er vanlig, og at det skjermer for 

trafikkstøy mot veien. Det er også lagt ved to alternative forslag til utforming av grillhytta, som 

innebærer at noen eller alle veggene fjernes.  

 

I dispensasjonssøknaden skriver tiltakshaver også at de ble fortalt av tidligere eier at alle bygg 

på eiendommen var godkjente. Rådmannen presiserer at opplysninger gitt av tidligere eiere i 

forbindelse med salg av eiendommen, ikke er et relevant moment for om dispensasjonen kan 

innvilges. Dispensasjonen må behandles etter plan- og bygningslovens regler.   

 

Rådmannen viser til at en dispensasjon for grillstua fører til at det blir fem bygninger på 

eiendommen. I 100-metersbeltet mot vann og vassdrag, åpner retningslinjene til 

kommuneplanbestemmelsene for at det kan gis dispensasjon for inntil to bygninger. Det vil 

derfor være klart i strid med intensjonen i kommuneplanbestemmelsene å gi dispensasjon for 

denne grillstua. Videre peker rådmannen på at grillstua ikke er en nødvendig bygning for 

eiendommens funksjon som fritidseiendom. Uavhengig av om tiltakshaver fjerner noen eller 

alle veggene på grillstua, vil den utgjøre ytterligere en bygning på eiendommen. Rådmannen 

mener at en dispensasjon for å beholde grillstua i denne saken, kan føre til at andre som ønsker 

å bygge grillstue, lysthus ellr lignende på fritidseiendommene sine, viser til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet. Dette kan dermed føre til en uthuling av kommuneplanens 

bestemmelser om forbud mot tiltak i LNF-områder og i 100-metersbeltet mot sjø.  

 

Rådmannen mener at fordelene ved å innvilge dispensasjonene ikke er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Ingen av vilkårene for å innvilge dispensasjonssøknaden er oppfylt, jf. pbl. § 19-2. Rådmannen 

anbefaler derfor hovedutvalget å avslå dispensasjonssøknaden.  
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Vedlegg 

- Oversiktskart 

- Søknad om disp. vedlegg 1 

- Søknad om disp. vedlegg 2 

- Søknad om disp. vedlegg 3 (kart) 

- Meldingstekst 

- Forslag på grillstue 

- Bilder (5 vedlegg) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 15/7430-19   Arkiv: GNR 278/165  

 

Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn og bod Gnr/bnr 

278/165 - Vestre Ådal 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

92/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til korrespondanse i saken, til søknad om 

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fra Advokatselskapet Angell AS på vegne 

av hjemmelshaver Ellen Margrethe Biribakken, til nabomerknader fra Gro Myrvang Rørvik og 

Thomas Rytter Bull og Weronica Brenden Hansen, og til dette saksframlegget: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra forbudet mot tiltak kommuneplanbestemmelsene § 2.1 

for husvogn og utebod avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

 

Utskrift sendes 

Advokatselskapet Angell AS, Postboks 488, 9255 TROMSØ 

Ellen Margrethe Biribakken, Tennes, 9050 STORSTEINNES 

Thomas Rytter Bull, Vestre Ådal 303, 3516 HØNEFOSS 

Gro Myrvang Rørvik, Vestre Ådal 307, 3516 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra forbudet mot tiltak i LNF-områder, jf. 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1, for plassering av husvogn og utebod på eiendom med 

gnr/bnr 278/165. Både husvognen og uteboden står på eiendommen i dag. Det er ikke annen 

bebyggelse på eiendommen. Husvognen er anslått å være 40-45 m2 og uteboden er rett under 

10 m2. Det har kommet inn to nabomerknader til dispensasjonssøknaden.  

 

Innledning / bakgrunn 

Den 27.08.2015 mottok byggesaksavdelingen en klage fra Thomas Rytter Bull og Weronica 

Brenden Hansen på at det var satt opp en husvogn på cirka. 40-45 m2 på eiendommen, og at 

fyllingsarbeidene på eiendommen var skjedd helt i eiendomsgrensen og delvis over 

nabogrensen.  
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Byggesaksavdelingen tilskrev hjemmelshaver Ellen Margrethe Biribakken den 11.11.2015 og 

ba om en redegjørelse for hvilke tiltak som var gjort på eiendommen. Byggesaksavdelingen 

mottok en redegjørelse fra Advokatselskapet Angell AS, som representerer hjemmelshaver 

Biribakken, den 30. november 2015. 

 

På grunn av bytte av saksbehandler og tekniske problemer, ble saken dessverre liggende i lang 

tid etter dette. Saken ble tatt opp igjen 23.03.2018 ved at kommunen sendte brev til 

Advokatselskapet Angell AS og informerte om at eiendommen var avsatt til LNF-område i 

kommuneplanen, og at dersom man skulle plassere husvogn og utebod på eiendommen, krevde 

det dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 2.1. 

 

Advokatselskapet Angell AS hevdet at hverken uteboden eller husvognen var søknadspliktige 

eller avhengige av dispensasjon. Kommunen informerte gjentatte ganger om at byggeforbudet i 

LNF-områder gjorde det nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1. 

Kommunen informerte tiltakshavers advokat om at tiltakshaver enten måtte søke om å få 

godkjent tiltakene eller fjerne tiltakene. Det ble sendt forhåndsvarsel om at kommunen ville 

vurdere pålegg, ileggelse av tvangsmulkt og/eller forelegg, dersom kommunen ikke mottok 

søknad eller tiltakene ble fjernet innen en nærmere fastsatt frist. 

 

Kommunen mottok søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder 26.09.2018. 

Byggesaksavdelingen etterlyste noe mer dokumentasjon for å kunne behandle søknaden, og 

mottok dette 26.10.2018. 

 

Søknaden om dispensasjon for husvogn og utebod legges frem for politisk behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Dispensasjonssøknaden 

I dispensasjonssøknaden viser tiltakshavers advokat til at eiendommen er beskrevet med formål 

boligoppføring i skjøte fra 1973, og som boligeiendom i skjøte fra 1998. Eiendommens areal på 

595 m2 gjør at det vanskelig kan ses annet formål enn bolig/fritidseiendom på den aktuelle 

eiendommen. Videre skrives det at plasseringen i nærhet til vei på en hjørnetomt, tilsier at 

eiendommen er egnet til bebyggelse. 

 

Tiltakshavers advokat skriver også at det ikke er vedtatt byggeforbud på eiendommen, og at de 

ikke kan se at tiltakene strider mot LNF-formålet. Det vises til godkjente tiltak på 

naboeiendommen 278/133. Videre vises det til at det sto en Moelvenbrakke på eiendommen fra 

1970-1981.  

 

Eiendommen benyttes i dag av hjemmelshaver maksimalt to måneder, og normalt 3-4 uker hver 

sommer. Til dette formål er det plassert en husvogn og en utebod på eiendommen. Advokaten 

opplyser om at hjemmelshaver var i kontakt med Ringerike kommune før plassering av 

husvogn på eiendommen. Det skal her ha blitt gitt muntlig tillatelse til utslipp av gråvann i 

grunnen etter planering med pukk, på grunn av svært begrenset bruk gjennom året. Husvognen 

er ikke tilknyttet strømnettet, og bruker derfor eget aggregat. 

 

Tiltakshavers advokat viser til at hensynene bak reguleringen til LNF-formål i kommuneplanen 

ikke blir vesentlig tilsidesatt fordi eiendommen ikke er ansett som landbrukseiendom, ikke har 

forurensning, at tiltaket er beskjedent i størrelse og kun benyttes noen måneder i året. Videre 

argumenteres det med at eiendommen i lang tid har tilhørt familien Biribakken, og at dette 
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tilsier at dagens eiere og brukere har et nært forhold til stedet og omgivelsene rundt. Kontakten 

med barndomsvenner opprettholdes gjennom sommerbesøkene. Tiltak på eiendommen er ikke 

til hinder for landbruksvirksomheten i området, og heller ikke til hinder for bruk til frilufts- 

eller naturformål.  

 

Det skrives også at anmodet redegjørelse ble sendt bygningsmyndigheten 01.12.2015, og at 

saken ikke ble fulgt opp videre av Ringerike kommune før 21.03.2018. Det anføres at 

kommunens saksbehandlingstid gjør at søknaden må innvilges.  

 

Videre kommenteres de to nabovarslene som har kommet inn til dispensasjonssøknaden. Disse 

kommentarene vil gjengis nedenfor, etter at innholdet i nabomerknadene er gjennomgått. 

 

Nabomerknad fra Gro Myrvang Rørvik, gnr/bnr 278/112 

I merknaden skrives det at husvognen er plassert på en forhøyning med pukk, noe som gjør 

husvognen svært synlig i terrenget, og at det er snekret en platting i forkant av husvognen. I 

tillegg står det et aggregat på eiendommen som lager støy. Det skrives også at de aldri har 

mottatt noe varsel fra Biribakken før han gjennomførte tiltakene, og at det hele bærer preg av å 

ta seg til rette, noe de finner ugreit. Avslutningsvis skrives det at de ikke ønsker at søknaden 

om dispensasjon for dagens tiltak skal godkjennes. 

 

Nabomerknad fra Thomas Rytter Bull og Weronica Brenden Hansen, gnr/bnr 278/133 

I merknaden skriver hjemmelshavere på gnr/bnr 278/133 at de aldri har mottatt noen varsler 

om tiltakene som har blitt gjort på eiendommen. At det står i søknaden at det er plassert en 

campingvogn, men at tiltaket er en husvogn og at man ikke får hektet denne etter noen bil. Til 

sist skrives det at støy fra aggregat er til sjenanse. 

 

Kommentarer til nabomerknadene fra Advokatselskapet Angell AS 

Tiltakshavers advokat skiver at aggregatet lager litt støy, men ikke mer enn hva som burde 

kunne aksepteres. Hjemmelshaver vil forsøke å ta hensyn til støyplagene for hjemmelshaver på 

gnr/bnr 278/133 når aggregatet brukes, alternativt ved bruk av batteri i større grad enn 

tidligere. Det anføres også at tilkobling til luftspenn for strøm vil kunne fjerne støyen helt, men 

dette krever at naboen aksepterer fremføring over sin eiendom. 

 

Når det gjelder merknaden fra hjemmelshaver på gnr/bnr 278/112, stiller hjemmelshaver seg 

undrende til merknaden. Dette begrunner de i avstanden fra tiltaket til boligen på eiendom 

278/112, og at støy og synlighet er beskjedent i forhold til landbruksvirksomheten som drives 

på 278/112. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanen avsatt til LNF-område. 

Kommuneplanbestemmelsene § 2.1 nedlegger forbud mot tiltak som ikke er ledd i stedbunden 

næring. 

 

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 
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«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. 

 

I dette tilfellet er tiltakene allerede oppført på eiendommen. Søknaden om dispensasjon skal 

likevel behandles på samme måte som om søknaden hadde kommet inn før tiltakene ble 

oppført. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det finnes ingen nylige behandlinger eller vedtak i saken. 

 

I møte i Ringerike Bygningsråd, ble det den 10.08.1972 gitt tilltelse til å skille ut tilleggsparsell 

fra gnr/bnr 278/6. Tilleggsparsellen er eiendommen med gnr/bnr 278/165. Det ble satt som 

vilkår at parsellen skulle sammenføyes med gnr/bnr 278/133. Dette er ikke gjort.  

 

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 

Rådmannen anser saken å være av prinsipiell karakter. I LNF-områder er det forbud mot å 

gjennomføre bygge- og anleggstiltak som ikke er ledd i stedbunden næring, jf. 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1. Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt.  

 

Å tillate husvogn og utebod på eiendommen vil være i strid med dette byggeforbudet. Å tillate 

tiltak på en tidligere ubebygd eiendom, er heller ikke omfattet av retningslinjene til § 2.1 om 

hva det kan gis dispensasjon for. 

 

Rådmannens vurdering 

Betegnelser i skjøtet 

Tiltakshavers advokat skriver blant annet at eiendommen tidligere har vært omfattet av 

regulering til boligformål, og viser til betegnelser i skjøter på eiendommen. Rådmannen 

presiserer at et skjøte er et dokument som brukes for å overføre fast eiendom til ny eier, og er 

ikke uttrykk for hvilken bruk eiendommen er regulert til. Opplysninger i skjøtet har ingen 

relevans for hvilke rettigheter en hjemmelshaver har etter plan- og bygningsloven, 

kommuneplan eller reguleringsplan. Hva eiendommen er omtalt som i skjøtet, er dermed ikke 

relevant for behandlingen av denne saken.  

 

Betegnelsen husvogn 
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Det har vært vist til i nabomerknaden at tiltaket noen steder er omtalt som campingvogn og 

noen ganger husvogn, og dette har også vært kommentert av tiltakshavers advokat. 

Rådmannen har brukt betegnelsen husvogn i dette saksframlegget, men presiserer at det ikke er 

avgjørende hva tiltaket kalles. Realiteten er uansett at det er søkt om en frittliggende bygning 

som skal brukes til fritidsbolig. At denne kan flyttes ved hjelp av kranbil eller lignende, er ikke 

avgjørende for denne saken.  

 

Kommunens saksbehandling 

Tiltakshavers advokat har anført at kommunens saksbehandlingstid gjør at søknaden må 

godkjennes på selvstendig grunnlag. Rådmannen er enig i at det er beklagelig at det tok over to 

år fra kommunen mottok tiltakshavers redegjørelse for bruken av eiendommen, til saken ble 

fulgt opp videre. Dette er likevel ikke noe selvstendig grunnlag for å innvilge en 

dispensasjonssøknad.  

 

Om dispensasjon kan gis avhenger av om vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Det presiseres også 

at selve søknaden om dispensasjon ikke ble mottatt før 26.09.2018, og at søknaden ikke var 

komplett for behandling før 26.10.2018. 

 

Det er også antydet at Ringerike kommune har godkjent plassering av husvognen gjennom en 

muntlig tillatelse til utslipp av gråvann i grunnen etter planering med pukk. Rådmannen har 

ikke undersøkt forholdene rundt opplysningen om en slik muntlig tillatelse nærmere, men 

presiserer at plassering av husvogn og utebod er tiltak som må behandles etter plan- og 

bygningsloven. Dette er saksbehandlingsregler som må følges uavhengig av eventuelle 

tillatelser til utslipp av gråvann. 

 

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 

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. 

 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjonssøknaden er at hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke kan bli 

vesentlig tilsidesatt.  
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Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder.  

 

Arealformålet LNF-område innebærer at det er et byggeforbud for tiltak som ikke er 

landbrukstiltak. I områder hvor kommunen ønsker å legge til rette for ny bolig- eller 

fritidsbebyggelse, avsettes arealene til boligbebyggelse eller fritidsbebyggelse i 

kommuneplanen. Avsettingen til LNF-område viser dermed at kommunen ikke har ønsket ny 

bolig- eller fritidsbebyggelse i dette området. Å tillate ny bebyggelse på en ubebygd eiendom er 

heller ikke i tråd med hva retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene § 2.1 åpner for i 

LNF-områder. Rådmannen mener derfor at det vil innebære en vesentlig tilsidesettelse av 

hensynene bak LNF-formålet dersom dispensasjonen innvilges. Det første vilkåret for å 

innvilge dispensasjon er dermed ikke oppfylt. 

 

Det andre vilkåret for å kunne gi dispensasjon er at fordelene ved å innvilge dispensasjonen må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

I dette tilfellet skriver tiltakshavers advokat at tiltaket er beskjedent i størrelse og at det 

tilfredsstiller arealbegrensningene i SAK10. Det er ikke vist spesifikt til hvilke 

arealbegrensninger i SAK10 det henvises til, men rådmannen forstår det som at det vises til 

SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a om at frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke 

skal brukes til beboelse, ikke er søknadspliktig dersom det er under 50 m2, og flere nærmere 

angitte vilkår er oppfylt. Rådmannen viser her til at husvognen benyttes til beboelse, og at den 

ikke er plassert på bebygd eiendom. Unntaket i SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a kan derfor 

ikke benyttes for dette tiltaket. Hvorvidt et tiltak er unntatt søknadsplikt etter SAK10 er 

uansett ikke avgjørende for om vilkårene for dispensasjon er oppfylt. 

 

Videre viser tiltakshavers advokat til at husvogna kun benyttes i maksimum to 

sommermåneder, og at dette tilsier en beskjeden mulig ulempe. Rådmannen presiserer her at 

det er normalt at fritidsboliger kun benyttes sporadisk gjennom sommeren eller året, slik at 

dette argumentet ikke kan tillegges avgjørende vekt. Det ville åpne for dispensasjon for 

hyttebygging i svært mange saker, og kunne bidra til å uthule byggeforbudet i LNF-områder 

etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1. 

 

Tiltakshavers advokat begrunner også dispensasjonssøknaden med at tiltaket bidrar til at 

hjemmelshaver kan opprettholde kontakten med barndomsvenner gjennom sommerbesøkene. 

Rådmannen viser til at dette er fordeler av helt privat karakter, og kan ikke se at dette kan 

tillegges avgjørende vekt i denne saken.  

 

Rådmannen ser det som en klar ulempe med tiltakene at det vil medføre fritidsbebyggelse i et 

landbruksområde, hvor øvrig bebyggelse benyttes til helårsbolig. Det vil være et klart avvik fra 

områdets karakter for øvrig å åpne for fritidsbebyggelse i et slikt område, da bruk av 

fritidsbolig har en klart annen karakter enn helårsboliger.  

 

Det er også anført at eiendommen er så liten at den ikke er egnet til noe annet enn bolig- eller 

fritidsbebyggelse. Rådmannen viser her til at da eiendommen ble utskilt, ble det satt som vilkår 

at den skulle sammenføyes med gnr/bnr 278/133. Dette ble imidlertid ikke gjort, men viser 

likevel at formålet med fradelingen aldri var å opprette en selvstendig bolig- eller fritidseiedom, 

men å sørge for tilleggsareal til gnr/bnr 278/133. Rådmannen mener derfor at eiendommens 

størrelse ikke er noe avgjørende argument for at dispensasjonssøknaden bør innvilges. 
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Tiltakshavers advokat har vist til at det var plassert en Moelven-brakke på eiendommen fra 

1970-1981. Rådmannen presiserer at dette ikke vil være relevant for behandlingen av denne 

dispensasjonssøknaden. Husvogna og uteboden utgjør nye tiltak, og må vurderes på 

selvstendig grunnlag. Rådmannen kjenner for øvrig ikke til om denne brakka noen gang var 

søkt om eller godkjent.  

 

Rådmannen kan ikke se at fordelene ved å innvilge dispensasjonen vil være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. Det andre vilkåret for å innvilge dispensasjon er heller ikke 

oppfylt. 

 

Per dags dato er husvognen ikke plassert 4 meter fra nabogrensen, slik pbl. § 29-4 andre ledd 

krever. Tiltakshavers advokat har opplyst at husvognen kan flyttes slik at minsteavstanden til 

nabogrensen blir minst 4 meter. Rådmannen kan ikke se at dette vil gjøre at vilkårene for å 

innvilge dispensasjon blir oppfylt. 

 

Rådmannen mener at ingen av vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt, og søknaden om 

dispensasjon må dermed avslås, jf. pbl. § 19-2. 

 

Tiltak på naboeiendom med gnr/bnr 278/133 

På denne eiendommen ble det gitt godkjenning for å bygge tilbygg på boligen i 2012. I den 

saken var det imidlertid snakk om tilbygg til eksisterende bolig. Tiltakene holdt seg innenfor 

hva retningslinjene i kommuneplanen åpner for at det kan gis dispensasjon for, herunder de 

maksimale arealgrensene.  
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Vedlegg 

- Oversiktskart 

- Søknad om dispensasjon 

- Nabomerknader 

- Bilder 

- Foreløpig svar – søknad om dispensasjon 

- Kopi av møtebok 

- Tilbakemelding angående dispensasjon 

- Bilag nr. 1 – skisse 

- Bilag nr. 2 – infobrev  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

 
 



  Sak 93/18 

 

 Side 74 av 76   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 18/3166-2   Arkiv: K01  

 

Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og 

vassdrag Ringkollen 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

93/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Fossen Friluft gis dispensasjon fra motorferdselforbudet, jf. motorferdsellovens § 6 og 

markalovens §§ 10 og 15, på følgende vilkår: 

a. Dispensasjonen gjelder fra 05.12.2018 til 04.12.2019 

b. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, trase og formål for all 

kjøring. 

c. Det skal foreligge tillatelse fra grunneier(e) for motorisert ferdsel. 

2. Dispensasjonen er å betrakte som en prøveordning, der tillatelsen kan søkes forlenget 

etter tillatelsen utløper.  

3. HMA presiserer at grunneier har full rett til å nekte eller begrense motorisert ferdsel 

over sin eiendom. 

 

  

 

Sammendrag 

Fossen Friluft søker om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark for å kunne 

transportere funksjonshemmede. Videre oppgis hytteservice, videreutvikling av Ringkollstuas 

aktivitetstilbud og andre transportoppdrag som begrunnelse for søknaden. Rådmannen viser til 

Fossen frilufts vedlagte søknad. Rådmannen ser at det er både fordeler og ulemper med en 

eventuell tillatelse. Ut fra et likebehandlingsprinsipp, bør tillatelse gis, men ut fra lovverkets 

intensjon om å beholde den motoriserte ferdselen i utmark på et minimum, kan det hevdes at 

det er tilstrekkelig med de tillatelsene som er for området i dag. Det er positivt at 

funsksjonhemmede gis adgang til naturen, samtidig som motorisert ferdsel kan oppfattes som 

støyende og forstyrrende for andre brukere av området. Rådmannen anbefaler en positiv 

innstilling, men ut fra området det er søkt tillatelse for, er det utarbeidet to alternative vedtak. 

 

 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag reguleres av Motorferdselloven med forskrifter. Etter 

som omsøkt kjøring er innenfor Marka, kommer også Markalovens § 10 til anvendelse. I 

tillegg kreves grunneiers tillatelse til motorisert ferdsel, med unntak av ferdsel som er tillatt 

med direkte hjemmel i loven. I § 5a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag gis kommunen adgang til å gi tillatelse til frakt av materiell og utstyr for 

virksomheter i forbindelse med utmarksnæring, som er registrert i 
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Enhetsregisteret/Foretaksregisteret. Fossen Friluft er registrert i Foretaksregisteret. En slik 

tillatelse kan på barmark kun gis for transport langs traktorvei. Som utmarksnæring regnes 

drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og 

undersøkelse etter mineralske ressurser mv. Rådmannen er i tvil om driften av Ringkollstua er å 

betrakte som utmarksnæring etter denne ordlyden. Det vil derfor være Motorferdsellovens § 6, 

som etter rådmannens vurdering, vil komme til anvendelse i denne saken. Denne paragrafen gir 

kommunen hjemmel til, i unntakstilfelle, å gi tillatelse til kjøring dersom søker påviser et særlig 

behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før en 

eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold 

til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 

Økonomiske forhold 

Hverken tillatelse eller avslag på søknaden anses å gi noen økonomiske konsekvenser for 

Ringerike kommune. 

 

Alternative løsninger 

 

1. Dersom HMA ønsker å avslå søknaden i sin helhet, kan et vedtak se slik ut: 

 

HMA finner ikke tilstrekkelig grunnlag til å gi Fossen Friluft dispensasjon fra 

motorferdsellovgivningen, jfr Motorferdsellovens § 6 og Markalovens §§ 10 og 15. 

Søknad imøtekommes derfor ikke.  

 

2. Dersom HMA ønsker å gi dispensasjon for kjøring på frossen eller snødekt mark, kan 

et vedtak se slik ut: 

 

a. Fossen Friluft gis dispensasjon fra motorferdselforbudet, jf. 

motorferdsellovens § 6 og markalovens §§ 10 og 15, på følgende vilkår: 

i. Dispensasjonen gjelder fra 05.12.2018 til 04.12.2019 

ii. Kjøringen skal kun skje på frossen eller snødekt mark 

iii. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, trase og formål for 

all kjøring. 

iv. Det skal foreligge tillatelse fra grunneier(e) for motorisert ferdsel. 

b. Dispensasjonen er å betrakte som en prøveordning, der tillatelsen kan søkes 

forlenget etter tillatelsen utløper.  

c. HMA presiserer at grunneier har full rett til å nekte eller begrense motorisert 

ferdsel over sin eiendom. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser det som positivt at funksjonshemmede gis anledning til å komme seg ut i 

naturen, og at noen kan være behjelpelig med å forestå transport for slikt formål. Dette kan gi 

økt trivsel og bedre folkehelse for de som gis anledning til å komme seg ut. På den annen side 

er Ringkollen-Øyangenområdet et svært mye brukt område til ski, friluftsliv og rekreasjon av 

befolkningen ellers. Det vil kunne føre til at slik transport vil kunne oppfattes som forstyrrende 

og støyende. Ringkollen-Øyangen er dessuten et statlig sikret friområde der formålet er 

friluftsliv og rekreasjon. 
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Når det gjelder transport til hytter, er det pr i dag 2 eksisterende løyver i området. Ut fra et 

likebehandlingsprinsipp tilsier det at Fossen friluft bør få kjøre løyve også. Sett fra 

Motorferdsellovens og Markalovens intensjon om å holde den motoriserte ferdselen i utmark, 

og særdeles innenfor Marka, på et minimum, kan man si at området har et godt nok tilbud for 

leiekjøring/oppdragskjøring til hytter. 

Rådmannen ser at en tillatelse til fraktoppdrag for hytteeiere, vil kunne gi flere 

inntektsmuligheter for driften av Ringkollstua. Spørsmålet blir om dagens eksisterende 

tillatelser er tilstrekkelig for også hytteeiernes behov. 

 

Når det gjelder motorferdsel til Ringkolltoppen, som har blitt et svært populært utfartssted de 

siste årene, har rådmannen forstått det slik at det har blitt en praksis blant de som i dag har 

kjøreløyve, at motorisert ferdsel kun skjer vinterstid. Det gir lite eller ingen slitasje eller varige 

spor i marka. Ut fra hva rådmannen fortår, er dagens motoriserte ferdsel til Ringkolltoppen kun 

for transport av ved eller materiell og utstyr i forbindelse med spesielle arrangementer. Det er 

altså både fordeler og ulemper ved omsøkt kjøring. Rådmannen har derfor utarbeidet to 

alternative vedtak, der alternativ 1 er et avslag, mens altarnativ 2 er en tillatelse som bare 

gjelder på frossen mark/snøføre. Forslag 2 er, i likhet med innstillingen, ment å gjelde som en 

prøveordning for ett år. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

E-post fra Fossen friluft v/ Endre Solhjem Knutsen 

Søknad om motorisert ferdsel, vedlagt e-posten 

Kart over aktuelt område 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/3491 11.10.2018 DS  481/18 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 298/1 - Ringerud Alpinanlegg 

 

18/4076 17.10.2018 DS  495/18 R/TEK/KARSPI GNR 260/7 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 260/7 - Bråtenveien 14 

 

18/4159 19.10.2018 DS  501/18 R/TEK/KRIGRO GNR 277/7 

  

Oppføring av bolig Gnr/bnr 277/7 - Vestre Ådal 486 

 

18/4367 24.10.2018 DS  509/18 R/TEK/KARGRA GNR 47/135 

Sara Matko  

Bruksendring Gnr/bnr 47/135 - Veienmoen 51 

 

18/4288 25.10.2018 DS  510/18 R/TEK/AEMYH GNR 244/102 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 244/102 - Støaveien 111 

 

18/4324 26.10.2018 DS  511/18 R/TEK/AEMYH GNR 271/75 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 271/75 - Elvefaret 8 

 

18/2419 26.10.2018 DS  512/18 R/TEK/ANEWEB GNR 281/9 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 281/9 - Nedre Finneplassen 

 

18/4337 26.10.2018 DS  513/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/189 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/189 - Killingtjern tomt 121 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/4394 26.10.2018 DS  515/18 R/TEK/BERLE GNR 272/76 

Anita Nybakke  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 272/76 - Grønvoldsgrenda 20 

 

18/4177 26.10.2018 DS  516/18 R/TEK/INGRIS GNR 81/29 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 81/29 - Nedre Eggeveien 52 

 

18/3448 26.10.2018 DS  517/18 R/TEK/KRIGRO GNR 139/76, 139/13 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/76, 139/13 - Nordmoveien 48 

 

18/3184 29.10.2018 DS  518/18 R/TEK/KRIGRO GNR 34/7 

  

Garasje med verksted og loftsbod Gnr/bnr 34/7 - Hadelandsveien 190 

 

18/4328 29.10.2018 DS  519/18 R/TEK/N46 GNR 269/18 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 269/18 - Grefsrudveien 13,15 

 

18/4224 29.10.2018 DS  520/18 R/TEK/AEMYH GNR 305/2 

  

Bygging av lysløype Gnr/bnr 305/2 - Ådalsveien 1197 

 

18/4050 29.10.2018 DS  521/18 R/TEK/KRIGRO GNR 305/335 

Geir Kristian Pettersen  

Ombygging av hytte Gnr/bnr 305/335 - Ådal 

 

18/4065 29.10.2018 DS  522/18 R/TEK/BERLE GNR 318/108 

Sentrum Utleie AS  

Oppføring av dobbel garasje Gnr/bnr 318/108 - Kongensgate 26 

 

18/4296 29.10.2018 DS  523/18 R/TEK/BERLE GNR 87/82 

Ali Joma Nakhleh  

Oppføring av tak over terrasse og inngang Gnr/bnr 87/82 - Sagaveien 53 

 

17/2356 31.10.2018 DS  525/18 R/TEK/ANEWEB GNR 134/125 

  

Etablering av kunstsnøanlegg Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

18/4316 01.11.2018 DS  526/18 R/TEK/AEMYH GNR 37/58 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Sander Nordeng  

Bygging av garasje Gnr/bnr 37/58 - Osloveien 27 

 

17/2103 02.11.2018 DS  527/18 R/TEK/AEMYH GNR 252/154 

Rune Myhre  

Frittliggende bygning Gnr/bnr 252/154 - Nakkerudgata 48 

 

18/4318 05.11.2018 DS  528/18 R/TEK/HALA GNR 56/368 

Hazbo Osmanovik  

Bygging av bolig Gnr/bnr 56/368 - Valhallveien 2 B 

 

18/4479 05.11.2018 DS  531/18 R/TEK/AEMYH GNR 89/176 

Sedin Atic  

Tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 89/176 - Havreslettskogen 95 

 

18/2853 05.11.2018 DS  532/18 R/TEK/KRIGRO GNR 38/64 

  

Støttemur Gnr/bnr 38/64  - Haugebakken 2A-D 

 

15/10104 06.11.2018 DS  534/18 R/TEK/KRIGRO GNR 244/47 

  

Forespørsel om tiltak Gnr/bnr 244/47 - Nedre Grytingsvolden 

 

18/4273 06.11.2018 DS  535/18 R/TEK/ELILUN GNR 49/292 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/292 - Veiginveien 137/139 

 

17/1861 07.11.2018 DS  536/18 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

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

 

18/4721 08.11.2018 DS  537/18 R/TEK/AEMYH GNR 255/6 

  

Reparasjon av bygningsteknisk installasjon Gnr/bnr 255/6 - Hollerudveien 9 

 

18/4745 08.11.2018 DS  538/18 R/TEK/AEMYH GNR 27/54 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 27/54 - Åsaveien 665 

 

18/2735 08.11.2018 DS  539/18 R/TEK/HALA GNR 96/2 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 96/2 - Nordre Trøtilsrud 

 

18/4476 08.11.2018 DS  540/18 R/TEK/AEMYH GNR 145/2 

Tore Kristian Dotsetsveen  

Riving av eksisterende fjøs/låve og oppføring av ny driftsbygning Gnr/bnr 145/2 - 

Strømsoddveien 3A 

 

18/2575 08.11.2018 DS  541/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/429 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/429 - Søndre Torg 2 

 

18/4077 08.11.2018 DS  542/18 R/TEK/INGRIS GNR 247/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 247/1 - Holleiaveien 225 

 

18/3278 09.11.2018 DS  543/18 R/TEK/KRIGRO GNR 139/13, 139/76 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/13, 139/76 - Nordmoveien 26 

 

18/4050 09.11.2018 DS  544/18 R/TEK/KRIGRO GNR 305/335 

Geir Kristian Pettersen  

Ombygging av hytte Gnr/bnr 305/335 - Ådal 

 

18/3533 09.11.2018 DS  545/18 R/TEK/AEMYH GNR 297/41 

Odd Lyngstad  

Dispensasjon Gnr/bnr 297/41 - Myraveien 25 

 

18/4618 12.11.2018 DS  546/18 R/TEK/ELILUN GNR 275/4 

  

Tilbygg til sperrestue Gnr/bnr 275/4 - Somdalsgata 7 

 

18/4722 12.11.2018 DS  547/18 R/TEK/ELILUN GNR 44/37 

Rania A R Srour  

Bruksendring Gnr/bnr 44/37 - Trygstadveien 35 

 

18/4622 12.11.2018 DS  548/18 R/TEK/AEMYH GNR 102/40 

  

Tilbygg/påbygg Gnr/bnr 102/40 - Klekkenveien 160 

 

18/4684 13.11.2018 DS  549/18 R/TEK/KARSPI GNR 246/7 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Utslippstillatelse Gnr/bnr 246/7 - Holleiaveien 316 

 

18/3536 13.11.2018 DS  550/18 R/TEK/KARSPI GNR 157/20 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 157/20 - Havikveien 140 

 

18/2419 15.11.2018 DS  551/18 R/TEK/ANEWEB GNR 281/9 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 281/9 - Nedre Finneplassen 

 

18/2508 15.11.2018 DS  552/18 R/TEK/HALA GNR 105/52, 105/216 

  

To eneboliger Gnr/bnr 105/52, 105/216 - Blåveissvingen 21 og 23 

 

18/4653 16.11.2018 DS  553/18 R/TEK/KRIGRO GNR 92/61 

  

Flagg på Circle K Gnr/bnr 92/61 - Hensmoveien 2 

 

18/4755 16.11.2018 DS  554/18 R/TEK/BERLE GNR 132/365 

  

Garasje Gnr/bnr 132/365 - Færdenveien 52 

 

18/3321 19.11.2018 DS  555/18 R/TEK/KRIGRO GNR 284/1 

Dag Berner Rollheim  

Dispensasjon/bruksendring - hyttevei Gnr/bnr 284/1, 284/151, 284/112 

 

18/4354 19.11.2018 DS  556/18 R/TEK/BOLA GNR 39/218 

  

Varsel om registrering av særskilt brannobjekt - Benterud skole  

 

18/4875 20.11.2018 DS  557/18 R/TEK/INGRIS GNR 81/18 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 81/18 - Nedre Eggeveien 50 

 

18/4766 20.11.2018 DS  558/18 R/TEK/KRIGRO GNR 148/382 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 148/382 - Sokna 

 

18/4828 21.11.2018 DS  559/18 R/TEK/N46 GNR 103/305 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 103/305 - Tonettes veg 22-30 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/3351 21.11.2018 DS  560/18 R/TEK/KARGRA GNR 87/154 

  

Bruksendring/ombygging Gnr/bnr 87/154 - Rabbaveien 51 

 

18/4771 21.11.2018 DS  561/18 R/TEK/KARGRA GNR 244/324 

Gry Merete Henriksen Lager  

Dispensasjon Gnr/bnr 244/324 - Støaveien 

 

18/3321 22.11.2018 DS  562/18 R/TEK/KRIGRO GNR 284/1 

Dag Berner Rollheim  

Dispensasjon/bruksendring - hyttevei Gnr/bnr 284/1, 284/151, 284/112 

 

18/2985 22.11.2018 DS  563/18 R/TEK/ASHLIE PLN 44-08 

  

Mindre endring av reguleringsplan 44-08 - Permobakken nord 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/3491 11.10.2018 DS  481/18 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 298/1 - Ringerud Alpinanlegg 

 

18/4076 17.10.2018 DS  495/18 R/TEK/KARSPI GNR 260/7 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 260/7 - Bråtenveien 14 

 

18/4159 19.10.2018 DS  501/18 R/TEK/KRIGRO GNR 277/7 

  

Oppføring av bolig Gnr/bnr 277/7 - Vestre Ådal 486 

 

18/4367 24.10.2018 DS  509/18 R/TEK/KARGRA GNR 47/135 

Sara Matko  

Bruksendring Gnr/bnr 47/135 - Veienmoen 51 

 

18/4288 25.10.2018 DS  510/18 R/TEK/AEMYH GNR 244/102 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 244/102 - Støaveien 111 

 

18/4324 26.10.2018 DS  511/18 R/TEK/AEMYH GNR 271/75 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 271/75 - Elvefaret 8 

 

18/2419 26.10.2018 DS  512/18 R/TEK/ANEWEB GNR 281/9 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 281/9 - Nedre Finneplassen 

 

18/4337 26.10.2018 DS  513/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/189 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/189 - Killingtjern tomt 121 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/4394 26.10.2018 DS  515/18 R/TEK/BERLE GNR 272/76 

Anita Nybakke  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 272/76 - Grønvoldsgrenda 20 

 

18/4177 26.10.2018 DS  516/18 R/TEK/INGRIS GNR 81/29 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 81/29 - Nedre Eggeveien 52 

 

18/3448 26.10.2018 DS  517/18 R/TEK/KRIGRO GNR 139/76, 139/13 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/76, 139/13 - Nordmoveien 48 

 

18/3184 29.10.2018 DS  518/18 R/TEK/KRIGRO GNR 34/7 

  

Garasje med verksted og loftsbod Gnr/bnr 34/7 - Hadelandsveien 190 

 

18/4328 29.10.2018 DS  519/18 R/TEK/N46 GNR 269/18 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 269/18 - Grefsrudveien 13,15 

 

18/4224 29.10.2018 DS  520/18 R/TEK/AEMYH GNR 305/2 

  

Bygging av lysløype Gnr/bnr 305/2 - Ådalsveien 1197 

 

18/4050 29.10.2018 DS  521/18 R/TEK/KRIGRO GNR 305/335 

Geir Kristian Pettersen  

Ombygging av hytte Gnr/bnr 305/335 - Ådal 

 

18/4065 29.10.2018 DS  522/18 R/TEK/BERLE GNR 318/108 

Sentrum Utleie AS  

Oppføring av dobbel garasje Gnr/bnr 318/108 - Kongensgate 26 

 

18/4296 29.10.2018 DS  523/18 R/TEK/BERLE GNR 87/82 

Ali Joma Nakhleh  

Oppføring av tak over terrasse og inngang Gnr/bnr 87/82 - Sagaveien 53 

 

17/2356 31.10.2018 DS  525/18 R/TEK/ANEWEB GNR 134/125 

  

Etablering av kunstsnøanlegg Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

18/4316 01.11.2018 DS  526/18 R/TEK/AEMYH GNR 37/58 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Sander Nordeng  

Bygging av garasje Gnr/bnr 37/58 - Osloveien 27 

 

17/2103 02.11.2018 DS  527/18 R/TEK/AEMYH GNR 252/154 

Rune Myhre  

Frittliggende bygning Gnr/bnr 252/154 - Nakkerudgata 48 

 

18/4318 05.11.2018 DS  528/18 R/TEK/HALA GNR 56/368 

Hazbo Osmanovik  

Bygging av bolig Gnr/bnr 56/368 - Valhallveien 2 B 

 

18/4479 05.11.2018 DS  531/18 R/TEK/AEMYH GNR 89/176 

Sedin Atic  

Tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 89/176 - Havreslettskogen 95 

 

18/2853 05.11.2018 DS  532/18 R/TEK/KRIGRO GNR 38/64 

  

Støttemur Gnr/bnr 38/64  - Haugebakken 2A-D 

 

15/10104 06.11.2018 DS  534/18 R/TEK/KRIGRO GNR 244/47 

  

Forespørsel om tiltak Gnr/bnr 244/47 - Nedre Grytingsvolden 

 

18/4273 06.11.2018 DS  535/18 R/TEK/ELILUN GNR 49/292 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/292 - Veiginveien 137/139 

 

17/1861 07.11.2018 DS  536/18 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

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

 

18/4721 08.11.2018 DS  537/18 R/TEK/AEMYH GNR 255/6 

  

Reparasjon av bygningsteknisk installasjon Gnr/bnr 255/6 - Hollerudveien 9 

 

18/4745 08.11.2018 DS  538/18 R/TEK/AEMYH GNR 27/54 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 27/54 - Åsaveien 665 

 

18/2735 08.11.2018 DS  539/18 R/TEK/HALA GNR 96/2 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 96/2 - Nordre Trøtilsrud 

 

18/4476 08.11.2018 DS  540/18 R/TEK/AEMYH GNR 145/2 

Tore Kristian Dotsetsveen  

Riving av eksisterende fjøs/låve og oppføring av ny driftsbygning Gnr/bnr 145/2 - 

Strømsoddveien 3A 

 

18/2575 08.11.2018 DS  541/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/429 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/429 - Søndre Torg 2 

 

18/4077 08.11.2018 DS  542/18 R/TEK/INGRIS GNR 247/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 247/1 - Holleiaveien 225 

 

18/3278 09.11.2018 DS  543/18 R/TEK/KRIGRO GNR 139/13, 139/76 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/13, 139/76 - Nordmoveien 26 

 

18/4050 09.11.2018 DS  544/18 R/TEK/KRIGRO GNR 305/335 

Geir Kristian Pettersen  

Ombygging av hytte Gnr/bnr 305/335 - Ådal 

 

18/3533 09.11.2018 DS  545/18 R/TEK/AEMYH GNR 297/41 

Odd Lyngstad  

Dispensasjon Gnr/bnr 297/41 - Myraveien 25 

 

18/4618 12.11.2018 DS  546/18 R/TEK/ELILUN GNR 275/4 

  

Tilbygg til sperrestue Gnr/bnr 275/4 - Somdalsgata 7 

 

18/4722 12.11.2018 DS  547/18 R/TEK/ELILUN GNR 44/37 

Rania A R Srour  

Bruksendring Gnr/bnr 44/37 - Trygstadveien 35 

 

18/4622 12.11.2018 DS  548/18 R/TEK/AEMYH GNR 102/40 

  

Tilbygg/påbygg Gnr/bnr 102/40 - Klekkenveien 160 

 

18/4684 13.11.2018 DS  549/18 R/TEK/KARSPI GNR 246/7 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Utslippstillatelse Gnr/bnr 246/7 - Holleiaveien 316 

 

18/3536 13.11.2018 DS  550/18 R/TEK/KARSPI GNR 157/20 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 157/20 - Havikveien 140 

 

18/2419 15.11.2018 DS  551/18 R/TEK/ANEWEB GNR 281/9 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 281/9 - Nedre Finneplassen 

 

18/2508 15.11.2018 DS  552/18 R/TEK/HALA GNR 105/52, 105/216 

  

To eneboliger Gnr/bnr 105/52, 105/216 - Blåveissvingen 21 og 23 

 

18/4653 16.11.2018 DS  553/18 R/TEK/KRIGRO GNR 92/61 

  

Flagg på Circle K Gnr/bnr 92/61 - Hensmoveien 2 

 

18/4755 16.11.2018 DS  554/18 R/TEK/BERLE GNR 132/365 

  

Garasje Gnr/bnr 132/365 - Færdenveien 52 

 

18/3321 19.11.2018 DS  555/18 R/TEK/KRIGRO GNR 284/1 

Dag Berner Rollheim  

Dispensasjon/bruksendring - hyttevei Gnr/bnr 284/1, 284/151, 284/112 

 

18/4354 19.11.2018 DS  556/18 R/TEK/BOLA GNR 39/218 

  

Varsel om registrering av særskilt brannobjekt - Benterud skole  

 

18/4875 20.11.2018 DS  557/18 R/TEK/INGRIS GNR 81/18 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 81/18 - Nedre Eggeveien 50 

 

18/4766 20.11.2018 DS  558/18 R/TEK/KRIGRO GNR 148/382 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 148/382 - Sokna 

 

18/4828 21.11.2018 DS  559/18 R/TEK/N46 GNR 103/305 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 103/305 - Tonettes veg 22-30 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/3351 21.11.2018 DS  560/18 R/TEK/KARGRA GNR 87/154 

  

Bruksendring/ombygging Gnr/bnr 87/154 - Rabbaveien 51 

 

18/4771 21.11.2018 DS  561/18 R/TEK/KARGRA GNR 244/324 

Gry Merete Henriksen Lager  

Dispensasjon Gnr/bnr 244/324 - Støaveien 

 

18/3321 22.11.2018 DS  562/18 R/TEK/KRIGRO GNR 284/1 

Dag Berner Rollheim  

Dispensasjon/bruksendring - hyttevei Gnr/bnr 284/1, 284/151, 284/112 

 

18/2985 22.11.2018 DS  563/18 R/TEK/ASHLIE PLN 44-08 

  

Mindre endring av reguleringsplan 44-08 - Permobakken nord 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/4556-65   Arkiv: PLN 405  

 

405 Detaljregulering Tanberghøgda - Førstegangsbehandling  

 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Tanberghøgda 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. Saken må før andregangsbehandling behandles av Landbruksmyndigheten etter jordlova. 

Forhold vedrørende kompensasjon av tapt dyrket mark ved bygging av trase mot Lisletta, 

skal høres spesielt.  

 

4. Fossen utvikling AS og Ringerike kommune skal i høringsperioden avholde 

informasjonsmøte for naboer, berørte parter og andre interessenter.  

 

5. Rådmannen skal før andregangsbehandling legge inn rekkefølgebestemmelse om at det i 

utbyggingsavtale skal komme frem at Ringerike kommune overtar offentlig 

samferdselsanlegg og infrastruktur, først da det er ferdig utbygd, og det foreligger 

ferdigsattest. 

 

6. Det skal før andregangsbehanlding legges inn kryssing for fotgjengere av o_SKV2 for 

Pilgrimsleden mot Sætranggata.   

 

 

 

 



- 

Sammendrag 

Forslagstiller ønsker å tilrettelegge for boligbebyggelse i del av Kommunedelplan for 

Krakdstadmarka. Kommundelplanen ligger som grunnlag for detaljreguleringen. Planforslaget 

er i sin helhet i tråd med arealformål i kommundelplanen.   
 

Ny bebyggelse skal oppføres i form av eneboliger, rekkehus, flermannsbolig og blokker med 

tilhørende infrastruktur. Totalt ca. 350 boenheter. Det er sammen med Tanberglia avsatt en 

tomt til barnehage. Det er planlagt gode uteoppholdsarealer, bilfrie gatetun, og parkering under 

bakken/i kulvert for deler av området. 

 

Boligområde får ny adkomstvei fra Lisletta, for å avlaste trafikkbildet inn i byen på 

Hvervenkastet. Adkomstveien vil beslaglegge noe dyrka mark. 

 

Planen vedtas med rekkefølgebestemmelse om fordeling av planskapte verdier, jf. pbl. § 12-7, 

nr. 13, jf. jordskifteloven § 3-30. Dette for å sikre gjennomføring.  

 

Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et bynært variert boligtilbud.  

Planen bygger på kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt 20.11.2012.  

Denne planen er klart i tråd med overordnede føringer om økt befolkningsvekst i Ringerike 

kommune.  

 

Beskrivelse av saken (planforslaget) 

Planområdet ligger i sin helhet innenfor kommundelplan for Krakstadmarka. Området består i 

dag av skog, jomfruelig terreng, samt noe dykra mark.  

Intensjonene i kommunedelplanen er innfridd slik detaljreguleringen nå er utformet. 

 

Det foreligger en rekkefølgebestemmelse i kommundelplanen som tilsier at bygging ikke kan 

igangsettes før E16 trase mellom Sundvollen og Styggedalen er igangsatt. 

 

Denne planen omfatter områdene B_F2-4 i kommunedelplan, samt samlevegen frem til område 

B_F7 og ny samleveg til Lisletta/FV241. Trasen vil gå i skogkanten, langs jordene.  

 

Bebyggelse skal gi et helhetlig uttrykk for hvert delområde, med flate tak/pulttak.  

Feltet blir lagt opp slik at det gir utsikt og gode solforhold for alle. Det planlegges å bygge 

småhusbebyggelse oppå nedsenkende garasjegater, for å kunne oppnå bilfrie gatemiljøer der 

bilen ikke er i fokus.  

 

Det er avsatt rikelig plass til uteområder og turdrag som kan tilrettelegges for lek og 

rekreasjon. Lekeområdene utgjør totalt ca 17,4 daa, i tillegg til sandkasser og små lekeplasser i 

byggeområdene.  

 

For full beskrivelse av planforslaget, se nøkkelopplysninger og vedlagt planbeskrivelse. 
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Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller:    Fossen Utvikling AS  

    Søndre torv 2B 

    3510 Hønefoss 

 

Fagkyndig:    Fossen Utvikling AS v/Bjørn Leifsen  

    Søndre torv 2B 

    3510 Hønefoss 

 

Eieropplysninger:   gnr/bnr 38/69  Fossen Utvikling AS  

    gnr/bnr 38/4  Anne Gro Tanberg  

    gnr/bnr 38/1   Kathinka Mohn 

    gnr/bnr 37/1  Anette Hafnor 

    gnr/bnr 36/1  Lars Johan Buttingsrud 

    gnr/bnr 1241/1 Buskerud Fylkeskommune 

 

Arealstørrelser:   Hele planområdet har et areal på 325 daa 

    Ny bebyggelse har et areal på 99,4 daa 

 

Antatt antall boenheter:  ca. 350 boenheter, 800-900 beboere 

 

Antatte boligtyper:   Frittliggende småhusbebyggelse, utnyttelse 35 % BYA 

    Konsentrert småhusbebyggelse, utnyttelse 70 % BYA 

    Blokkbebyggelse (lavblokk), utnyttelse 70 % BYA 

Fordeling av boenheter:  Eneboligtomter 10 stk.  

    Konsentrert småhusbebyggelse ca. 200 boenheter 

    Leiligheter i blokk ca. 140 boenheter  

 

Parkering:     Det settes egne parkeringsbestemmelser for    

    planområdet: 1,5-2 plasser pr. boenhet.  

 

Overordnet plan:   Kommundelplan for Krakstadmarka ligger som grunnlag for 

    detaljreguleringen. Planforslaget er i sin helhet i tråd med  

    arealformål i kommundelplanen.   

     

Plantype:    Privat detaljregulering, Fossen Utvikling AS er forslagstiller 

 

Planforslaget:    Planforslaget er mottatt fra Fossen utvikling AS, 03.05.2018 

    Planforslaget består av:  

- Plankart  

- Bestemmelser 

- Planbeskrivelse  
 



- 

 
Illustrasjon av deler av planområdet, AgD 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

20.11.2012 Kommundelplan for Krakdstadmarka vedtatt 

20.09.2016 Formannskapet anbefaler oppstart av planarbeid 

29.09.2016 Varsel om oppstart 

08.03.2017 Varsel om utvidet planområde 

03.04.2017 Forslagstiller kommer med revidert planforslag, der gbnr. 38/4 er tatt ut 

29.06.2017 Kommunen vedtar i Formannskapet å utsette behandling av planen  

23.02.2018 Kommunen gjenopptar behandling av planforslaget 

        Kommunen har med forslagstiller og grunneier løpende dialog vedrørende  

        fordeling av utbyggingsarealer og kostnader.  

03.05.2018 Kommunen mottar utkast til planmateriale 

02.10.2018 Oversendelse av komplett planforslag til kommunen 

 

Medvirkning/forhåndsuttalelser fra oppstartsvarsling  

Ringerike kommune varslet oppstart av detaljreguleringen 29.09.2016. Varselet ble sendt ut i 

brev til alle berørte parter, offentlige myndigheter og internt i kommunen. 

 

Det kom inn totalt 9 uttalelser fra oppstartsvarslingen. Disse er kommentert i vedlegg, og 

videre vurdert i rådmannens vurdering.  

 

Fossen utvikling AS sendte ut et nytt varsel som følge av utvidelse av planområde datert 

03.03.2017. Det kom inn ytterligrere fire uttalelser i denne varslingen. Disse er ikke 
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kommentert da utvidelsen av planområdet ble trukket. Uttalelsen fra denne høringen er derfor 

ikke kommentert. 
 

Juridiske forhold  

Denne behandlingen avgjør om planforslaget skal sendes ut på høring og legges ut på offentlig 

ettersyn jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. 

 

For å sikre gjennomføring er det i denne planen benyttet virkemiddel for fordeling av planskapt 

netto verdiøkning innenfor gjennomføringssone H810_1 jf. pbl § 12-13, i henhold til 

jordskifteloven § 3-30. Virkemiddelet kan utløses ved at en av partene rekvirerer sak til 

jordskifteretten dersom ikke privat avtale lar seg gjennomføre.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er anses å være avklart for 

planforslaget i prosessen for kommunedelplan for Krakstadmarka.  

Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

henhold til føre – var – prinsippet. 

 

Jordlova 

Planforslaget slik det foreligger vil føre til omdisponering av dyrka mark, omtrentlig 5 daa. 

Dette på bakgrunn av trase for veg fra planområdet til Fv241 Lisletta. Traseen går langs 

skogen, så i eksisterende skogsbilvegtrase/Pilegrimsleden, over jordet og kobler seg på 

Tanbergmovegen, før kryss ut på FV241. Traseen vil ikke gi nye driftsulemper av jordene, da 

de i dag er delt av eksisterende veg og eiendomsgrense mellom gbnr. 37/1 og 36/1.  

Rådmannen vil derfor at forhold vedrørende omdisponering og behandling etter jordlova blir 

behandlet frem til andregangsbehandling av planen.  

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunen i form av infrastruktur, og 

muligens i form av sosiale tjenester.  

 

Rådmannens vurdering  

Byggeplaner 

Planforslaget er spennende og nytenkende med parkering i kulvert og bilfrie gater. Gode 

kvaliteter som legger til rette for et godt bomiljø. Et variert tilbud av boliger, fra 

eneboligtomter, spennende konsentrert bebyggelse, og leiligheter til alle livets faser.  

 

Planen har vært igjennom en lang prosess vedrørende planens avgrensning og fordeling av 

utbyggingsarealer og kostnader. Rådmannen har ønsket en helhetlig plan som legger 

grunnlaget i kommundelplan for Krakstadmarka som underlag. Rådmannen har derfor våren 

2018 jobbet for et samarbeid mellom grunneiere innenfor planområdet. Planen vedtas derfor 

med rekkefølgebestemmelse vedrørende fordeling av planskapte verdier, jf. pbl. § 12-7, nr. 13, 

jf. jordskifteloven § 3-30.  

 

Rådmannen ser at det er behov for et informasjonsmøte i høringsperioden for naboer, 

grunneiere og andre berørte etter førstegangsbehanlding.  
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Parkering 

Det legges opp til lavere krav til parkering enn det gjeldende parkeringsstrategi legger opp til. 

Dette for å imøtekomme målet med nullvekst i biltrafikk, ved å oppfordre til å benytte 

kollektivt, gang- og sykkel fra nytt boligområde.  

 

Leke- og grøntstruktur 

Det legges opp til sammenhengende grøntdrag i planområdet. Gode lekeplasser for alle 

alderstrinn, samt større grønt-/friområder for beboere og gjester til området.  
 

ROS-analyse 

Risikoene som er påpekt gjennom ROS-analysen er ikke overhengende store. De foreslåtte 

avbøtende tiltakene vil medføre at risikonivået holdes uendret eller reduseres i forhold til 

dagens situasjon. 

 

Innkomne uttalelser 

Noen av merknadene går på ytterligere oppdeling av eiendommer ved anleggelse av veg. Ny 

vegtrase er til dels lagt i eiendomsgrense. Ang. Tanbergmovegen er denne ikke regulert som 

veg, men som LNF. 

Rekkefølgebestemmelse vedrørende byggestart på E16 er innarbeidet i bestemmelsene. Øvrige 

kommentarer går på forhold som er avklart i tidligere kommundelplan; Rådmannen anser 

derfor disse problemstillingene som løst i forrige planfase. 

 

Infrastruktur   

Ny veg til området vil avlaste Tanbergmoveien. Det er viktig at ny adkomstvei blir benyttet 

under anleggsperioden, dette på bakgrunn av støy for beboere i Tanberglia og langs 

Tanbergmoveien.  

 

Tap av dyrka mark ved anleggelse av adkomstvei til boligområdet, bør kompenseres ved 

anleggelse av dyrka mark andre steder innenfor eller i nærheten av planområdet. Rådmannen 

anser det derfor som aktuelt å kunne kreve rekkefølgebestemmelse som sørger for at tapt 

matjord vil kompenseres med ny/flytting, i eller i nærheten av planområdet. Rådmannen 

foreslår at forhold vedrørende dykra mark høres spesielt, og at omdisponering etter jordlova 

behandles frem til andregangsbehandling.  

 

Pilgrimsleden er lagt inn i planen, av trafikksikkerhetsmessige årsaker må det legges inn en 

kryssing av o_SKV2 i plankart inn mot Sætranggata.  

Rådmannen ser det som hensiktsmessig at Fossen utvikling AS gjennomfører og bekoster 

utbygging av offentlig samferdselsanlegg og infrastruktur, før kommunen overta, jf. pbl. §17-3, 

tredje ledd.  

 

Samlet vurdering  

Rådmannen er positiv til ytterligere utbygging av Kommunedelplan for Krakstadmarka. Planen 

er i tråd med kommunens mål, og vil kunne gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune.  

 

Omdisponering fra dyrket mark til vegareal innenfor planområdet skal vurderes etter jordlova 

av Landbruksmyndigheten før andregangsbehandling.    

Det skal legges inn rekkefølgebestemmlser vedrørende overtakelse av vegarealer.  

Kryssing av o_SKV2 for Pilgrimsleden skal legges inn i plankart.  

Det skal avholdes informasjonsmøte av forslagtiller i høringsperioden.   



- 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
 

 

Vedlegg 

Oversiktskart med planavgresning 

Forslag til plankart 

Forslag til bestemmelser 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse  

Vurdering av uttalelser, oppstart 

1. Statens vegvesen  

2. Fylkesmannen i Buskerud    

3. Buskerud fylkeskommune 

4. Statsbygg 

5. Syklistenes landsforbund 

6. Anette Hafnor  

7. Kathinka Mohn  

8. Frøyshov m.fl 

9. Heidi Haugen 

Kommunedelplan for Krakstadmarka: 

Bestemmelser  

Plankart 
 

 

 

 

Tore Isaksen 

    rådmann 
 

 

 

 

Saksbehandler: 

Åshild Lie 
 

Ass. rådmann: 

Terje Dahlen 
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REGULERINGSBESTEMMELSER 

0605_405 Detaljregulering for 
Tanberghøgda 

 
Utarbeidet av Fossen utvikling AS 03.05.2018 
Sist revidert 2.10.2018 

 
1. gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak BHNR 
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 
2. gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak BHNR 
2. gangs behandling i formannskapet 2 DATO, sak BHNR 
Vedtak i kommunestyret DATO, sak BHNR 

 
 
Endringsliste: 

Nr. Endring  Dato  Sign. 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 
planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

 

REGULERINGSFORMÅL 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.  

Det er to plankart til denne planen:  

1. Plankart over boligområdene 

2. Plankart som omfatter vegen fra byggeområdene og frem til Fv241 Lisletta 

 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. §§ 12-5 og 12-6: 

 
1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)   

- Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse          BFS1-3 

- Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse BKS1-30 

- Boligbebyggelse-blokkbebyggelse   BBB1-8 

- Barnehage      BBH1 

- Lekeplass      BLK1-10 

- Felles gårdsplass     BGP1-6 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)  

- Kjøreveg       SKV1-10 

- Annen veggrunn grøntareal    SVG1-14 

- Fortau       SF1-10 

- Gang-/sykkelveg     SGS1 

- Parkering      SPA1 
 

3. Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

- Naturområde      GN1-5 

- Friområde       GF1 



  1 
 

- Turdrag       GTD1-8 
 

4. Landbruks- natur- og friluftsområder (§ 12-5 nr. 5) 

- Landbruksområde     LL1-2 
 

5. Hensynssone (§ 12-6)  

- Sikringssone frisikt     H140_1-2 

- Hensynssone bevaring naturmiljø   H560_1 

- Gjennomføringssone. Krav til felles planlegging  H810_1 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 1. Fellesbestemmelser (pbl. § 12-7) 

§ 1.1 Byggegrense (§ 12-7 nr. 2)  
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet utfra 

avstand til veger, samt ut fra overordnede geotekniske vurderinger. Dersom geotekniske 

sakkyndige ved stedlige geotekniske undersøkelser kan anbefale en mindre eller større 

byggegrenseavstand til utenforliggende terreng, kan de viste byggegrensene fravikes ved 

rammesøknadsbehandlingen. 

 

§ 1.2 Lekeplass (§ 12-7 nr. 4)  
Det skal det opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet. 

 

Lekearealene skal ha solrik beliggenhet, innsyn, tilstrekkelig med søppelkasser og et støynivå 

som tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy. 

 

Sandlekeplasser bør plasseres nær boligenes inngang med en avstand på mindre enn 50 m. 

Området må tilpasses aldersgruppen og inneholde sitteplasser for voksne. 

 

Lekearealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fastdekke, lekeapparater og benker 

med bord. 

 

§ 1.3 Radon (§ 12-7 nr. 4)  
Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal, i henhold til 

gjeldene teknisk forskrift. 

 

§ 1.4  Støy (§ 12-7 nr. 3)  
Rom for varig opphold, inkludert alle soverom, skal sikres vindu i fasade med grenseverdier i 

tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 (2016). Grenseverdiene skal 

også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass.  

 

For boliger som i henhold til støykart av 15.2.2017 blir liggende i gul støysone, skal det ved 

byggesøknad vedlegges dokumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt, eventuelt 

med prosjekterte tiltak. Sistnevnte skal være utført før det gis brukstillatelse. 

 

§ 1.5 Utomhusplan (§12-7 nr.4)  
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområder skal være dokumentert ved 

utomhusplan som framlegges ved byggesøknad.  

 

Det settes følgende krav til innhold i utomhusplan: 

- Bebyggelsens plassering i plan og høyde 

- Bebyggelsens høyde målsatt ved inngangspartiet 
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- Biloppstillingsplasser på terreng og HC-parkering for bil, samt sykkelparkering 

- Koter med eksisterende og prosjektert terreng og plassering av murer, trapper, gjerder og 

avskjerming 

- Plassering avfallshåndtering  

- Utforming, opparbeidelse og utrustning av felles lekeareal 

- Ny beplantning, eksisterende vegetasjon og markdekke som skal ivaretas 

- Teknisk plan for håndtering av overvann (regnbed, fordrøyning etc.) 

 

Byggeområdene langs veg SKV1 skal utredes med hensyn til eventuelle støytiltak. Eventuelle 

behov for støyskjermer skal vises 

 

I felles uteoppholdsareal kan anlegges lekeplass. Universell utforming skal i den grad det er 

mulig legges til grunn for utforming av felles uteoppholdsarealer. 

 

For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal som følger: 

- Minste totale uteoppholdsareal for enebolig skal være 100 m2 

- Minste totale uteoppholdsareal for tomannsboliger skal være 75 m2 per boenhet  

- For boliger med 2-4 boenheter skal minste totale uteoppholdsareal være 50 m2 per boenhet. 

- For boliger med mer enn 4 boenheter skal minste totale uteoppholdsareal være 25 m2 per 

boenhet.  

- Minste balkongareal for boliger uten rom i 1.etg skal være 10 m2 per boenhet. 

 

§ 1.6 Grunnforhold (§ 12-7 nr. 12) 
Før enkeltområdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt med hensyn til sikkerhet 

for bygg og uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente med hensyn til 

dette. Jfr. pkt. 1 Byggegrenser. 

 

§ 1.7 Transformatorkiosker (§ 12-7 nr. 1) 
Innenfor områder for med bebyggelse, lek, uteoppholdsareal og grønnstruktur kan det anlegges 

transformatorkiosker med tilhørende sikkerhetssoner og gjerder. 

 

§ 1.8 Overvannshåndtering (§ 12-7 nr. 1) 
Overvann skal håndteres lokalt. Det tillates ikke påkobling til kommunalt 

ledningsnett. Det skal utarbeides teknisk plan for håndtering av overvann. 

I områder for turdrag, lek og uteopphold kan det anlegges fordrøyningsbasseng for overvann. 

 

§ 1.9 Renovasjon (§ 12-7 nr.1) 
For hvert delområde skal det være felles renovasjonsløsning. For områder med 

blokkbebyggelse med mer enn 6 enheter skal det være beholdere under bakkenivå. 

 

§ 1.10 Kulturminner (§ 12-7 nr. 6) 
Dersom det i forbindelse med anleggsarbeid oppdages automatisk fredede kulturminner, eller 

mulige spor etter slike, skal arbeidene straks stanses og meldes kulturminnemyndighetene i 

Buskerud Fylkeskommune, jf. Kulturminneloven § 8, andre ledd. 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse 

Områdene for boligbebyggelse er delt i frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 

småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 

 

§ 2.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS1-3 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BFS1-3 skal nyttes til frittliggende boligbebyggelse. 
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§ 2.1.1 Utnyttelse  
Total utnyttelse skal ikke overstige 35 % BYA. 

Det kan maksimalt bygges 2 boenheter pr tomt.  

§ 2.1.2 Høyde  
Maksimalt tillatt gesimshøyde 6,0 m til ferdig planert terreng. 

§ 2.1.3 Utforming  
Fasader skal utformes slik at delområdene samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk 

uttrykk. Dette skal sikres ved at det settes krav til felles takform og at hovedfasadene skal 

bekles med teglstein, eventuelt kombinert med tre og glass. 

Område BFS3 kan utformes individuelt, uavhengig av de andre områdene for eneboliger. 

§ 2.1.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Det skal anlegges 2 parkeringsplass per boenhet. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldene teknisk 

forskrift.  

For boligene plasseres det 2 stk. sykkelparkeringer. 

Område BFS3 kan ha parkeringstilgang på BBB6. 

 

§ 2.2 Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-30 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BKS1-30 skal nyttes til konsentrert boligbebyggelse. 

 

§ 2.2.1 Utnyttelse  
Total utnyttelse skal ikke overstige 70% BYA.  

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges, kan benyttes til lek og 

opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig. 

§ 2.2.2 Høyde 
Alle takformer er tillatt innen planområdet, men kun én type er tillatt for hvert delområde. 

Maksimal mønehøyde skal være 7,0 m til ferdig planert terreng. Der takformen ikke har 

møne, skal maksimal gesimshøyde være tilsvarende. 

Høydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad blir hindret i 

sin utsikt. Dette skal dokumenteres samlet for hvert delområde. 

§ 2.2.3 Utforming  
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 

arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet.  

Innen samme delområde skal vegger bestå av samme materiale/kledning og takformer. 

Bebyggelsen skal være variert også i området med samme bebyggelsestype. To bygg ved 

siden av hverandre skal ikke være helt like. 

§ 2.2.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller, i underetasje på bygg og/eller på 

bakkeplan. Parkering til områdene BKS19-30 skal være under bakkenivå. Disse plassene 

skal kunne nås i henhold til prinsippene om universell utforming, eventuelt med heis opp til 

bakkenivå.  
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Det skal anlegges 1,5 parkeringsplass per boenhet. 

Boenheter mindre enn 40 m2 skal ha en parkeringsdekning på 0,3 plasser pr enhet. 

Det skal avsettes 0,1 gjesteparkeringsplass per boenhet på felles parkeringsplass. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldene teknisk 

forskrift. 

Pr bolig skal det være 2 stk. sykkelparkeringer. 

 

§ 2.3 Blokkbebyggelse BBB1-8 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BBB1-8 skal nyttes til blokkbebyggelse. 

 

§ 2.3.1 Utnyttelse 
Total utnyttelse skal ikke overstige 70 % BYA.  

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges, kan benyttes til lek og 

opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig. 

§ 2.3.2 Høyde 
Maksimal tillat gesimshøyde 12,0 m til ferdig planert terreng. 

På byggeområdene kan det tillates oppført kjeller i ett plan. 

§ 2.3.3 Utforming 
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 

arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet. 

§ 2.3.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og/eller på 

bakkeplan.  

Det skal anlegges 1,5 parkeringsplass per boenhet.   

Boenheter mindre enn 40 m2 skal ha en parkeringsdekning på 0,3 plass pr enhet. 

Det skal avsettes 0,1 gjesteparkeringsplass per boenhet på felles parkeringsplass. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldene teknisk 

forskrift. 

Pr bolig skal det være 2 stk. sykkelparkeringer. 

§ 2.3.5 Adkomst for BFS3  
BBB6 skal sørge for at område BFS3 har adkomst på BBB6. 

 

§ 2.4 Barnehage BH1 (§ 12-7 nr. 1) 
Område BH1 skal nyttes til barnehage. Det er ikke selvstendig byggbart, men inngår i et 

tidligere regulert område for barnehagetomt i detaljreguleringsplanen for Tanberglia. 

 

§ 2.4.1 Utnyttelse 
Total utnyttelse skal ikke overstige 70 % BYA.  

§ 2.4.2 Høyde  
Maksimal tillat gesimshøyde 9,0 m til ferdig planert terreng. 

§ 2.4.3 Utforming 
Fasader skal utformes slik bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk, 

tilpasset nærområdet. 
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§ 2.4.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Parkering for biler og sykler kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg 

og på bakkeplan.  

Det skal anlegges 3 parkeringsplass pr 100 m2 BRA. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldene teknisk 

forskrift.  

 

§ 2.5 Lekeplass (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BLK1-10 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal. Terrenget i BLK10 kan fylles opp. 

Ved utførelse av tiltak skal de faglige geotekniske råd i NGI-rapport 20110293-00-3-R kapittel 7, 

planering av raviner, følges.  

Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til forurensning av bekkedraget. 

 

§ 2.5.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som 

framlegges ved byggesøknad.  

Områdene skal inneholde sandkasser, lekeapparater og baner for ballspill der terrenget 

ligger til rette for det, samt møbler for sitteplasser tilpasset hvert enkelt områdes størrelse, 

form og nærområdes behov for slike. De skal ikke være mer enn 50 m fra hver bolig. 

Universell utforming skal legges til grunn for utforming av felles uteoppholdsarealer. 

Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet. 

 

§ 2.6 Felles gårdsplass BGP1-5 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BGP1-5 skal nyttes til felles gårdsplasser og gater for tilliggende byggeområder. 

§ 2.6.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4)  
Utforming, bruk og behandling av gårdsplassene skal være dokumentert ved utomhusplan 

som framlegges ved byggesøknad.  

Områdene skal: 

- tilrettelegges for fritt opphold. Flatene skal ha fast dekke.  
- være fremkommelige for utrykningskjøretøy og servicebiler. 
- i utgangspunktet være tilrettelagt i henhold til prinsippene om universell utforming. 

 

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 3.1 Fellesbestemmelser 
Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål angitt i 

plankart.  

 

§ 3.1.1 Vegstandard (§ 12-7 nr. 4) 
Vegenes standard skal godkjennes av kommunen.  De skal tilpasses 

bevegelseshemmede i henhold til gjeldene teknisk forskrift. 

Sidearealene skal behandles tiltalende. 

§ 3.2 Veg 
Vegene SV1-7 skal nyttes til felles veg.  

 

§ 3.3 Kjøreveg 
Vegene SKV1-3 skal nyttes til offentlig kjøreveg. 

 



  6 
 

§ 3.4 Fortau 
Områdene SF1-10 skal benyttes til offentlig fortau. 

 

§ 3.4.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Områdene skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

§ 3.5 Annen veggrunn – grøntareal 
Området SVG1-13 skal behandles tiltelatende, med kortvokst vegetasjon eller gress. 

 

§ 3.6 Parkering (§ 12-7 nr. 1 og 7)  
Området SPA1 skal nyttes til felles parkering for eiendommene innen delområdet. Plassene kan 

være både i kjeller og på terreng.  

 

§ 4. Grønnstruktur 

§ 4.1 Naturområder (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene GN1-4 skal nyttes til felles bolignære naturområder.  

 

§ 4.1.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
I disse områdene skal det anlegges stier, og trær nær bebyggelse kan holdes nede mht å 

sikre boliger utsikt og gode solforhold. 

I områdene inntil vegnettet kan det etableres overvannsanlegg under jorden og/eller 

avløpspumpestasjoner etter behov. 

 

§ 4.2 Turdrag (§ 12-7 nr. 1)  
Områdene GTD1-9 skal nyttes til felles turdrag. 

Område GTD9 skal ikke ha fast dekke. 

 

§ 4.2.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
I disse områdene kan det anlegges stier og anlegg for felles opphold, inkludert benker og 

andre utemøbler. Områdene kan i en viss utstrekning planeres og gis harde flater, unntatt 

TD9 som kun skal ha myke flater. 

I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om 

universell utforming. 

I områdene inntil vegnettet kan det etableres overvannsanlegg under jorden og/eller 

avløpspumpestasjoner etter behov. 

 

§ 4.3 Friområde (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene GF1skal nyttes til felles friområde. 

 

§ 4.3.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Område GF1 kan tilrettelegge for lek, opphold og ferdsel.  

Områdene stilles til disposisjon for beboere i nærområdet. 

I områdene inntil vegnettet kan det etableres overvannsanlegg under jorden og/eller 

avløpspumpestasjoner etter behov. 
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§ 5. Hensynssoner 

§ 5.1 Sikringssone frisikt (§ 12-7 nr. 2 og 4) 
Sikringssone frisikt H140_1-2 skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det 

ikke forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå. 

 

§ 5.2 Hensynssone bevaring av naturmiljø 
I området hensynssone H560_1 skal en sørge for at stedlig grunnvannsnivå ikke endres 

vesentlig, også der planen tillater inngrep. Der det ikke gjøres bygnings- eller anleggsmessige 

inngrep skal stedlig vegetasjon i størst mulig grad bevares. 

 

§ 5.3 Gjennomføringssone - Krav til avtale om fordeling av kostander og 

 utbyggingsarealer 
I området gjennomføringssone H810_1 settes krav til at grunneiere før byggetillatelse av boliger 

skal ha avklart økonomiske betingelser av kostnadene ved felles tekniske anlegg, samt 

rettigheter til utbygging av feltene, jf § 7.2.  

 

§ 6. Tilgjengelighet og universell utforming (§ 12-7 nr. 4) 

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 utformes slik at 

de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.  

Rekkefølgebestemmelser 

§ 7. Rekkefølgebestemmelser 

Alle rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i pbl. § 12-7 nr. 10. 

§ 7.1 Før rammetillatelse/igangsettingstillatelse  
1. Før det gis igangsettingstillatelse for byggeområdene i planen skal bygging av ny E16 mellom 

Sundvollen og Styggdalen være igangsatt. 

2. Før det kan gis rammetillatelse for boligområdene (BBB2, BBB3, BKS8, BKS10, BBB4, 

BKS12, BBB7 og BBB8) innenfor gjennomføringssone H810_1, skal privatrettslige avtale 

eller jordskifte med fordeling av planskapte verdier være gjennomført, jf. pbl. § 12-7, nr. 13, jf. 

jordskifteloven § 3-30.  

Vegarealer og teknisk infrastruktur innenfor gjennomføringssone kan igangsettes uavhengig 

av fordeling av planskapte verdier (boligarealer). 

3. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være utarbeidet utomhusplan for det enkelte 

delfelt. Utomhusplanen skal leveres i SOSI-format, hvor formålsgrenser og andre juridiske 

flater, linjer og punkter er identiske med vedtatt plankart. Innenfor disse grensene skal 

utomhusplanen i nødvendig detaljeringsgrad redegjøre for krav til utforming av uterommene i 

disse planbestemmelser jf. § 1.5 Utearealer.  

4. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentasjon om ivaretakelse av 

krav til: 

- grunnforhold og eventuelle avbøtende sikringstiltak 

- støynivå og eventuelle avbøtende støytiltak 

- tilfredsstillende utforming og lysforhold på lekeareal 

- universell utforming 

- fasader og materialbruk 

- håndtering av vannforsyning, spillvann og overvann (VA-plan) 
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5. 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.  

6. Før igangsettingstillatelse gis skal eventuelle områder med kulturvernminner være frigitt av 

Riksantikvaren. 

7. Før det gis igangsettingstillatelse skal støybelastningen for ny bebyggelse langs SKV3 

beregnes ut fra full utbygging av detaljplanområdet. 

8. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor hensynssone H560_1 skal vurdering av 

konsekvenser for miljøverdiene tilknyttet Storelva og de aktuelle bekkedrag, samt plan for 

eventuelle avbøtende tiltak, dokumenteres. 

 

§ 7.2 Før brukstillatelse/ferdigattest 
1. Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal følgende være ferdig opparbeidet: 

- Tilkopling til kommunalt vann- og avløpsnett 

- Tilhørende parkering 

- Tilhørende uteoppholdsareal (avhengig av årstid) 

- Tilhørende lekeplass (avhengig av årstid) 

 

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av kommunen er i 

samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.   

 

3. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet som grenser til de enkelte delområdene, skal 

opparbeides før brukstillatelse for byggene der kan gis. 

 

4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen 

før brukstillatelse for boliger kan gis. 

 

5. Før byggeområdene innen planområdet tas i bruk skal det være tilfredsstillende atkomst og 

kryss til FV 241 Hadelandsveien. 

 

6. Før det gis brukstillatelse for område BBH1 skal vei- og gangveiforbindelse frem til BKS3 

være opparbeidet. 

 

7. Før det gis brukstillatelse for ut over 50% av byggeområdene i planen, skal uteoppholdsareal 

BLK10 være opparbeidet.  

 

8. Før det gis brukstillatelse for ut over 70% av byggeområdene i planen, skal vei- og 

gangforbindelse frem til kommunedelplanens B_F6 være opparbeidet eller stilt bankgaranti 

for. Jfr. §7.3.1. 

 

 

§ 7.3 Generelle rekkefølgebestemmelser 

1. Det skal inngås utbyggingsavtale med kommunen som skal omhandle godkjenning av 

tekniske planer.  

2. Områdene BFS1-2 og BKS1-3 kan bygges ut først, og uavhengig av de andre områdene.  

De andre områdene, unntatt BFS3, skal utbygges fra nord mot syd slik at de ferdigstilte 

områdene ikke sjeneres unødvendig av anleggsvirksomhet.  

3. Før det gis rammetillatelse for boligområdene innenfor gjennomføringssonene H810_1 skal 

minst 70 % av hele planområdet være utbygget, av hensyn til deling av kostnader. 

4. Gangveg og belysning skal ferdigstilles samtidig med utbedring av atkomstvegen til feltet. 
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1 Bakgrunn 

 
Denne detaljplanen er basert på vedtatt kommunedelplan for Krakstadmarka. Den er en videre 

oppfølging av detaljplanen Tanberglia som er tatt over av Block Watne AS, og som ventelig 

vil bli startet utbygd i løpet av 2017. 

 

Fossen Utvikling AS vil være tiltakshaver for dette området. 

Planlegger har vært daglig leder/sivilingeniør Bjørn Leifsen. Som bakgrunn for planen er 

illustrasjonsplan utarbeidet av arkitektfirma Arkitektgruppen Drammen AS (AgD). 

Illustrasjonsplanen følger planen og vil være retningsgivende, men ikke bindende, for 

realiseringen av denne.  

 

 

Hønefoss, 2.10.2018 

 

Fossen Utvikling AS 
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2 Prosess 

 

Etter at kommunedelplanen ble fremmet for vedtak, ble det sendt søknad om oppstart for 

dette området 11.5.2015. Oppstartsmøte ble avholdt 16.2.2015. Planen ble så 29.9.2016 

varslet av Ringerike kommune. Det har også vært mye kontakt med grunneiere og naboene 

mht det forestående planarbeidet. 

 

Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken. 

 

Intensjonene i kommunedelplanen er bli innfridd slik denne planen nå er utformet. Det 

gjelder både gjennomgående samleveg og tilgjengelighet for alle utbyggbare områder 

innenfor kommuneplanens arealer. Et mindre avvik er kommunedelplanens løsning for 

samleveg, som er justert noe. 

 

Denne planen omfatter områdene B_F2-4 i kommunedelplanen, samt samlevegen frem til 

område B_F7 og ny samleveg til Lisletta/Fv241 

 

Det viktigste innspillet mht utforming av planen er krav fra vegvesenet om 

rekkefølgebestemmelse mht at før det kan gis igangsettings-tillatelse for disse områdene, 

skal bygging av ny E16 mellom Sundvollen og Styggedalen være igangsatt. Det skal også 

være tilfredsstillende atkomst med tilhørende kryss til Fv241 Hadelandsvegen. Der er det 

nå i etterkant bygd rundkjøring som sikrer denne atkomsten. 

 

Etter at første planforslag er utarbeidet, har en fått behov for å utvide det første 

varselområdet noe. Det er ved samlevegen mot nordre deler av Krakstadmarka og i sør mot 

Lisletta/Fv241. Det er derfor pr 6.3.2017 sendt ut tilleggsvarsel til berørte grunneiere samt 

kommunen og fylkesetatene, med first innen 1.4.2017 å melde inn eventuelle innspill. 

 

På basis av de presenterte ideer og innkomne innspill er her planen laget. 

 

Kommunedelplanen ble fullt ut konsekvensutredet. Den forutgående detaljplanen for 

naboområdet Tanberglia ble også konsekvensutredet, da den ble fremmet i forkant av den 

samme kommunedelplanen. Av dette følger at denne detaljplanen ikke trenger å bli 

behandlet i hht planlovens bestemmelser om konsekvensutredninger. Nedenfor har en 

allikevel redegjort for de samme tema som en konsekvensutredning vanligvis omhandler, 

men følgelig i et mindre omfang. 

 

3 Varsling. 

 

Planområdet ligger i Krakstadmarka syd og er en del av denne kommunedelplanen.  

Varslet område er her skravert på kommunedelplankartet: 
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I tillegg til selve boligdelen det er også varslet et område for trase for atkomstveg over til 

Fv241 Lisletta: 

 

I tillegg har en varslet følgende områder: 
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4 Kommunedelplanen. 

 

Overordnede statlige planretningslinjer er nedfelt i kommunedelplanen. 

Kommunedelplanen gir så en del føringer for reguleringsplanleggingen, gjennom plankart 

og bestemmelser.  

 

Plankartet til kommunedelplanen blir fulgt så langt det passer. Det er justeringer i grensene 

basert på mer detaljerte vurderinger av terrenget. Samlevegen til kommunedelplanens 

nordre deler er flyttet i sør pga forhold som er nevnt under kap.2 Prosess, men systemet 

med gjennomgående veg er fullt ut ivaretatt. Planen er derfor i hht kommunedelplanens 

forutsetninger og intensjoner. 

 

Kommunedelplanen har bestemmelser som reguleringsplanen skal ivaretas. De viktigste er 

her gjengitt og kommentert: 

 

Kommunedelplanbestemmelser Behandlet i denne planen 

§ 5.1.2 Utbyggingsrekkefølge. 

I byggeområder for nye boliger kan 

utbygging ikke finne sted før følgende 

forhold er vist og beskrevet hvordan disse 

skal løses i henhold til de til enhver tid 

gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer;  

1. Tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og 

avløpsanlegg, brannvann, 

strømframføring.  

2. Trafikksikker atkomst for gående, 

syklende og kjørende.  

3. Skolekapasitet og trafikksikker skolevei.  

4. Lekeareal   

5. Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, 

skredfare, radon, forurensning i grunn.   

6. Natur og kultur  

7. Grunnvann  

8. Universell utforming  

9. Ekstremnedbør/overvann  

10. Konsekvenser for miljøverdier tilknyttet 

Storelva 

Alle disse tema er behandlet i 

planbeskrivelsen, så langt det er mulig på 

reguleringsplannivå.  

 

1. Tekniske anlegg prosjekteres på vanlig 

måte, og med tilknytning til offentlige 

nett. 

2. Trafikksikkerheten er ivaretatt med 

fortausløsninger langs samleveger og 

godt med turdrag innen planområdet. 

3. Skolekapasiteten på Benterud nye 

skole forventes å bli stor nok. 

Reguleringsplanen for skolen tar opp 

trafikksikkerheten til den. 

4. Det er avsatt rikelige arealer til lek 

innen planområdet. 

5. Tar en hensyn til ravinekanter, regler 

for ev oppfylling, grunnvann og tiltak 

mot radon i hver bolig, er det ingen 

store farer å spore. 

6. Natur- og kulturverdier er utredet i 

kommunedelplanen. Kommer en over 

uregistrerte slike funn må dette meldes 

inn og arbeidene stoppes. 

7. Grunnvannet skal ikke berøres. 

8. Regler om universell utforming er tatt 

inn i bestemmelsene. 

9. Ekstremnedbør må tas inn som 

prosjekteringsforutsetning av 

overvann. 

10. Dette planområdet ligge langt unna 

Storelva. Lite trolig at den kan 

påvirkes.  

§ 5.1.4 Støy 

Det skal dokumenteres at anbefalte 

støygrenser i tabell 2 i” Retningslinjer for 

Sonekart utarbeidet. Følgene er tatt inn i 

bestemmelsene. 
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behandling av støy i arealplanleggingen, T-

1442” følges. 

§ 5.1.5 Geotekniske og hydrogeologiske 

undersøkelser. 

Det skal i alle reguleringsplaner 

dokumenteres at geotekniske og 

hydrogeologiske forhold er ivaretatt. 

En har lagt de relativt grundige 

undersøkelsene og vurderingene i 

kommunedelplanen til grunn, for 

plankart og bestemmelser. 

Geologi/geoteknikk må vurderes ved 

fremme av byggemelding. 

§ 5.1.6 Universell utforming Tatt inn i bestemmelsene. Innføre unntak 

mht mer enn 50% er ikke nødvendig. 

§ 5.1.7.  Utbyggingsavtaler Avtale md kommunen vil bli inngått. 

§ 5.1.8.  Fjernvarme Vurdert, men ingen store bygg i planen. 

Kreves ikke. Avklart i møte med Vardar. 

§ 5.1.9.  Overvann Fulgt opp i bestemmelsene. 

§ 5.1.10.  Byggegrenser til 

terrengskråninger 

Fulgt opp i planen med 10 m generell 

grense. Men må også vurderes i hver 

byggesak, da kartet ikke kan legges til 

grunn i detalj. 

§ 5.1.11.  Kulturminner Tatt inn i bestemmelsene. 

§ 5.2.1 Fellesbestemmelser boligområder Kravet om minimum 40%BYA er 

innfridd.  

§ 6.1 Samleveger. §11-7.2 10m byggegrense fra senterlinje er lagt 

inn. 

§ 6.2 Gang-/sykkelveg. Et nett av fortau og turdrag sørger for 

god tilgjengelighet over alt i planen. 

§ 9.5 Bruk og vern av vassdrag med 

tilhørende strandsoneH560_1-4 

Ravinedaler blir i noen grad oppfylt, men 

vanntransport og grunnvann skal ikke 

endres. 

§ 10. Rekkefølgebestemmelser. 

3. Før det gis brukstillatelse for område 

B_F2 skal uteoppholdsareal BUT_F2 

samt vei - og gangforbindelse frem til 

B_F3-5 være opparbeidet. Dessuten skal 

vei - og gangforbindelse frem til B_F7 

sikres gjennomføring. Det skal også være 

tilfredsstillende atkomst og kryss til FV 

241 Hadelandsveien.   

  

4. Før det gis brukstillatelse for område 

BOP_F2 skal vei – og 

gangveiforbindelse frem til B_F2 samt 

BUT_F2 være opparbeidet. Det skal også 

være tilfredsstillende atkomst og kryss til 

FV 241 Hadelandsveien.  

  

5.  Før det gis brukstillatelse for område 

B_F3-5 skal uteoppholdsareal BUT_F3 

og vei - og gangforbindelse frem til 

B_F6 være opparbeidet. Dessuten skal 

vei - og gangforbindelse frem til B_F7 

 
Punktene 3-5 og 9-10. 

 

Bestemmelsene er videreført i 

reguleringsplanbestemmelsene. Ny veg til 

Lisletta og nytt kryss her inngår i planen. 
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sikres gjennomføring. Det skal også være 

tilfredsstillende atkomst med tilhørende 

kryss til FV 241 Hadelandsveien.    

 

 

9. Før det gis igangsettingstillatelse 

innenfor hensynssone H560 1-4 skal 

vurdering av konsekvenser for 

miljøverdiene tilknyttet Storelva og de 

aktuelle bekkedrag, samt plan for 

eventuelle avbøtende tiltak, 

dokumenteres.  

 

10. Før det gis igangsettingstillatelse for 

områdene BOP_F2, B_F2-6 skal 

bygging av ny E16 mellom Sundvollen 

og Styggdalen være igangsatt. 

 

 

 

5 Reguleringsplanforslaget. 

5.1 Arealbruk. 

 

Nedenfor og i vedlegg, er planforslaget vist.  

 

Hele planområdet er på ca. 322 daa og inkluderer både byggeområder og ny veg frem til 

Lisletta Fv241. 

 

Plankartet er utarbeidet på basis av situasjonsplanen for skissert bebyggelse, som er vist i 

neste kapittel. 
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Plankartet: 

 
 

Plankartet avspeiler situasjonsplanen relativt direkte mht byggeområde, trafikkarealer og 

grøntområder. 

 

Delen som viser ny veg til Lisletta: 
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5.2 Formål. 

 

Planen inneholder formålene frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 

småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, barnehage, felles gårdsplass, felles lekeareal, veg, 

kjøreveg, fortau, annen veggrunn grøntområder, felles parkering og grønnstrukturene 

naturområde, friområde og turdrag. I tillegg er frisiktsoner på landbruksmark regulert. Dvs 

at arealbruken innen planområdet er så differensiert som en detaljplan tilsier den skal være.  

 

Andre viktige planelementer er at byggene er lagt innenfor byggelinjer mot 

ravineskråningene. Dette er gjort for å forhindre setninger til bygg som ellers kunne blitt 

plassert i disse overgangssonene.  

 

5.3 Byggeområder. 

 

Byggeområder med leke- og områder for uteopphold, veger og grønnstruktur er direkte 

avledet av presentasjonen foran. 

 

Planen viser 3 nye byggeområder for frittliggende småhusbebyggelse BFS1-3 

(eneboligtomter), 30 delområder for konsentrert småhusbebyggelse BKS1-30, 8 områder 

for blokkbebyggelse BBB1-8 (lavblokk), og en del av barnehagetomt der hoveddelen 

inngår i planen for Tanberglia BBH1. 

 

Illustrasjonen antyder at det kan bygges ca 300 nye boenheter innen planområdene. Dette 

er mer enn hva kommunedelplanen hadde som mål. 

 

Som detaljplan er det finmaskede avgrensninger mellom byggeområder og tilhørende 

lekeområder, uteområder og turdrag/-stier. Det vil bety at plassering av bebyggelsen blir 

veldefinert og ha en høy nominell utnyttelsesgrad. Reelt er utnytelsen lavere når en 

fordeler andelen bebyggelse på hele planområdet. Prosent BYA er for de nye boligfeltene 

satt til 70%. Eneboligtomtene har fått %BYA=35% og utvidelsen av barnehagetomta i 

Tanberglia %BYA=70%. I utregning av utnyttelsesgraden skal også garasjer og 

biloppstillingsplasser inkluderes. 

 

Tillatte byggehøyder er, for uten angitt maksimal byggehøyde i meter, relatert til høydene 

for tilliggende (bakenforliggende) områder. En har derfor satt krav om at byggehøyder og 

boligutforming ikke skal hindre unødig sikt for dem bak. Dette skal dokumenteres ved 

søknad. Men helningen på terrenget er ikke på hele feltet så stor at all sikt fra hver blir 

mulig å bli ivaretatt. 

 

Det er lagt opp til flate tak/pulttak. Ingen strenge krav til bygningenes form, bortsett fra at 

en vil ha helhetlige uttrykk for området. 
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5.4 Arealmengder. 

 

Arealbruken fordeler seg slik: 

Formål: Areal i daa 

PBL. § 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg 

Frittliggende småhusbebyggelse 11,1 

Konsentrert småhusbebyggelse 56,7 

Boligbebyggelse blokk 25,7 

Barnehage 3,1 

Felles gårdsplass 2,5 

Felles lekeareal 17,4 

PBL. § 12-5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg 12,4 

Kjøreveg 15,2 

Fortau 6,6 

Annen veggrunn-grøntareal 16,8 

Felles parkering 0,9 

PBL. § 12-5, ledd 3 – Grønnstruktur 

Naturområde 143,1 

Turdrag 6,0 

Friområde 4,4 

PBL. § 12-5, ledd 5 – Landbruks- natur og friluftsområder 

Landbruk 0,1 

SUM 322,2 

 

 

Planforslaget er basert på de overordnede forutsetningene og strategier som fremkommer 

foran.  

 

Som grunnlag for selve plankartet har en, i samarbeid med AgD utarbeidet en illustrasjon 

for ønsket bebyggelse med tilhørende anlegg, et prospekt, for utviklingen av området. Det 

er blitt til gjennom nøye vurderinger av stedlige forutsetninger og de overordnede mål. 

Løsningene er nøye vurdert mht vegføringer, boligtyper og plankrav. Også 

eiendomsmegler er rådspurt.  

 

Da planen er nokså direkte avledet av denne forstudien, gjengis her i det følgende 

illustrasjonene, som er utarbeidet i sant 3D-format: 
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Planillustrasjon: 
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 Her kan spesielt legges merke til at områdene nord mot ravinedalen, som for øvrig er 

meget godt egnet til lek både sommer og vinter, er avsatt til felles opphold. Dette gir 

adgang for alle til de beste områdene, og en vil ikke hindre tilgang til kveldssol og utsikt til 

byen for resten av feltene. 

 

 

Perspektiv: 

 

 
 

En tenker seg konsentrert småhusbebyggelse i lav høyde og gjerne flate tak/pulttak. På den 

måten vil en, i det noe hellende terrenget, kunne sikre sol og utsikt til alle. Dette 

fremkommer godt på neste illustrasjon. 

 

  

 

Bygningsmiljø: 

 

I byggeområdene vil en kunne oppleve bygningsmiljø og uteområdene slik: 
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Illustrasjoner nedenfor viser områdene BKS19-30, der en planlegger å bygge konsentrert 

småhusbebyggelse oppå nedsenkede garasjegater. På denne måten vil en kunne bygge 

bilfrie, småhusmiljø med parkering rett under. Vegene SV5 og SV6 ender i slike 

garasjegater.  

 

  



Detaljplan for Tanberghøgda. Hønefoss.                                                     Fossen Utvikling AS 

 

17 

 

 
 

 

5.5 Utnyttelse og høyder. 

 

Utnyttelsesgradene er satt til % BYA=70 % for områder med konsentrert 

småhusbebyggelse og blokker. For eneboligtomter er utnyttelsen satt til %BYA=35%. 

Dette er en nominell utnyttelsesgrad, da den representerer kun byggeområdene som er 

avsatt til bygg.  

 

Maksimale byggehøyder for småhusbebyggelsen er satt til 7 m. For blokkbebyggelsen er 

høyden satt til 12 m. Bebyggelsen er planlagt slik at det er mulig med utsikt for alle bygg. 

Men det vil for en del være i noe begrensede sektorer eller fra balkonger i 2.etg. 

 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor anviste byggegrenser. 
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5.6 Lek, uteoppholdsareal og turdrag. 

 

Lekeområdene utgjør totalt ca 17,4 daa, men det er også satt krav til tilgjengelige 

sandkasser og små lekeområder i byggeområdene. Det er avsatt rikelige områder for 

uteområder i form av andre uteoppholdsareal og turdrag, der det i sistnevnte også kan 

tilrettelegges for lek/uteopphold.  

 

GF1 og BLK10 kan tillates oppfylt for å tilrettelegge for lek og ferdsel mellom 

byggeområdene på siden. Men det er også satt krav om at dette ikke skal ødelegge for 

biologisk mangfold i bekkedragene/ravinene nedenfor. 

 

 

5.7 Topografi. 

 

Tomteområdene er moderat hellende platåer mellom ravinedaler. De varierer i bredde, fra 

så smale at de kun rommer en vegbredde, til flere hundre meteres bredde. Noen steder er 

det smale «tunger» som kun kan romme en bygning. Ytterste deler utgjør noen steder fine 

utsikts-/leke-/oppholdsarealer. 

 

Områdene heller hovedsakelig i nordvestlig retning. Men den moderate helningen og de 

flate områdene i syd, gjør at områdene har sol hele dagen og god utsikt mot kveldssola, 

byen og Norefjell. 

 

Ravinedalene er selvsagt bratte med begrenset anvendelse til opphold. Men det legges opp 

til at deler av dem kan fylles igjen og kunne benyttes til ubebygde tomtearealer, veger, 

friområder og lek. (Eventuelt også til andre aktiviteter). 

 

Topografien er også styrende mht plassering og kurvatur for den gjennomgående 

samlevegen mot de midtre og nordre deler av Krakstadmarka. Denne vegen er planlagt 

med «kritiske» parametere pga av topografien. 

 

Pga tett skog i ravinene har en i planen tatt med randsonene der, mht å kunne regulere 

skogbestanden her slik at en åpner for utsiktsmulighetene.  
 

5.8 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester 

 

Området er i dag ubebygd og uten offentlige tjenester.  

 

Reguleringsplanen vil kunne romme inntil 300 boliger, som erfaringsmessig vil føre til ca 700-

800 beboere.  

 

Det satses på å ha en variasjon i leilighetenes størrelse, men med størst vekt på 

familieleiligheter. En antar at typiske seniorleiligheter og andre befolkningsgrupper som 

ønsker meget nær sentrumstilgjengelighet kanskje vil velge leiligheter enda nærmere sentrum.  

 

Alderssammensetting vil derfor av voksne i alderen 27-50 år, med statistisk andel barn og unge 

i forhold til antall foreldre/voksne.  
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Mht skolebarn er det vanlig å regne med at 10% av innbyggerne er i barneskolealder. Dette kan 

bety ca 80 elever. Elevene vil forholde seg til den nye skolestrukturen med bl.a ny skole på 

Benterud. Det er derfor vanskelig å forutse hvordan utbyggingen vil kunne slå ut ved de 

enkelte skolene. 

 

Hele Ringerike fungerer som ett "opptaksområde" for barnehager. Det er pr. dato full 

barnehagedekning i kommunen. Uansett så har en i Tanberglia og denne planen satt av egen 

tomt til barnehage, da en nå eller ved fortsettelsen av Krakstadmarkautbyggingen vil ha behov 

for barnehage i området. Her er satt av et tilleggsareal for barnehage i planen for Tanberglia, 

for at den kan bli en 4-avdelings barnehage. 

 

Utbyggingen vil ikke generere økte behov for sosiale tjenester utover det befolkningstilveksten 

vil tilsi, da det ikke legges opp til boliger mht spesielle grupper. 

 

 

5.9  Trafikk. 

5.9.1 Ekstern tilknytning. 

 

Tilknytningen til overordnet vegnett er i tråd med kommunedelplanen. Dvs at området kan 

benytte dagens atkomst via Arnegårdsveien og Tandbergmoveien ned til Fv35 på 

Hvervenkastet. Denne planen legger opp til at det bygges en atkomstveg til Fv241 Lisletta. 

Dette for å spre trafikken og at de som skal sydover mot Hole og Osloregionen kan kjøre 

direkte den retningen, uten at en belaster bebyggelsen langs Arnegårdsveien og 

Tandbergmoveien samt Fv35 på Hvervenkastet unødig.  

 

Etter at kommunedelplanen for Krakstadmarka ble utredet er det også kommet en 

rundkjøring mellom Fv241 og E16 ved Norderhov. Dette gjør at krysskapasiteten her nå er 

bedre enn da forutsetningene for trafikkløsningene for kommunedelplanen ble utredet. 

 

Dessuten har Statens vegvesen satt som betingelse for å ta i bruk dette området at parsell 

nr.4 av ny E16 skal være påbegynt.  

 

Dette planområdet kan rommer et sted mellom 250-350 boliger. Det vil i utgangspunktet 

skape en trafikkmengde på inntil 1400 kjt/d. (Ca 190 kjt/t i makstimen).  

 

Fordelingen av denne trafikken vil ventelig bli at 2/3 rettes mot Hvervenkastet og 1/3 mot 

Lisletta, hvilket utgjør hhv ca 930 kjt/d og 470 kjt/d, eller 130 kjt/t og 60 kjt/t. 

 

5.9.2 Vegkryss. 

 

Denne planen er i hht kommunedelplanen.  Trafikale hovedgrep er fastsatt der, også 

vegnett og kryss. Dessuten skal området ikke være bebygd før ny E16 etappe 4 er 

igangsatt.  

 

Rundkjøringen på Hvervenkastet er vurdert i andre sakssammenhenger (bl.a Tanberglia og 

Hvervenmoen Utbyggingsetappe 2, Asplan Viak AS 20.12.2016). Det er der klarlagt at 

rundkjøringen har god kapasitet, (B=0,6) og at det ikke er behov å gjøre flere tiltak på den.  
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Rundkjøringen mellom FV241 og E16 er nybygd og en utbygging av dette planområdet 

med ca ÅDT=470 kjt/d vil ikke slå signifikant ut kapasiteten der, hvor ÅDT for E16 er ca 

16 000-18 000 kjt/d, og armen Fv241 ca 5 200 kjt/d.  

 

En har her utredet kryss med Fv241 Lisletta mht geometrisk utrustning og kapasitet. 

 

Tar en med trafikken fra Tanberglia og Tanberghøgda, vil makstimen utgjøre ca 85 kjt/t. 

Trafikken på Fv241 vil med denne utbyggingen inkludert, få en makstime om 10 år på hhv 

250 kjt/t nordøstover (mot Haug) og 540 kjt/ sørvestover (mot Norderhov/E16).  

 

 

Utforming. 

 

Mht behovet for kryssutforming/utrustning vises til Håndbok 263 Geometrisk utforming av 

veg- og gatekryss. Der fremkommer anbefalinger mht dråpe i sekundærveg, samt behov for 

venstresvingefelt og høyresvingefelt. 

 

 

Vilkårene for å anbefale dråpe i sekundærvegen: 

 
I dette tilfellet vil en i makstimen om ettermiddagen ha en trafikkmengde fra 

Tanberghøgda (bevegelse B) på ca 60 bevegelser. Da vil trafikken på hovedvegen (Fv241) 

være ca 705 kjt/t. Dvs at en får en trafikksituasjon som er akkurat i grenseland for å 

anbefale trafikkøy i sekundærvegen (Tanbergmoen-Lisletta).  

Mht venstresvingefelt i hovedveg anbefaler Håndbok 263 det i hht denne figuren: 
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Her er skiltet hastighet 60 km/t. I makstimen er bevegelsene A+ Cr=790 og Cv=60. 

Trafikken i krysset tilsier altså at en bør ha venstresvingefelt i hovedvegen. 

 

Terskelen for å anbefale høyresvingefelt fremkommer av denne figuren: 

 
I dette tilfellet med Ar=540 og Ah=10, vil høyresvingefelt være valgfritt. En ser derfor 

ingen grunn til å planlegge for det her. 

 

Samlet konklusjon er da at krysset bør planlegges med dråpe og venstresvingefelt.  

 

 

Kapasitet. 
 

Med ovenstående forutsetninger og beregningsgrunnlag har en beregnet belastningsgraden (B) 

for krysset på Lisletta med Fv241. Se vedlegg. Den blir naturligvis lav, B=01, da 

trafikkmengdene blir svært begrensede.  

 

Konklusjonen er at det ikke blir avviklingsproblemer, selv om en skulle øke trafikken 

betydelig fra Krakstadmarka. Anbefalt kryssutforming blir å utstyre det med dråpe i 

atkomstvegen og venstresvingefelt i Fv241. 
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5.9.3 Internt vegnett. 

 

Vegnettet i området fremkommer av plankartet som er vist foran og i fullformat i vedlegg.  

Vegnettet er bygd opp slik at gjennomgående samleveg går gjennom området, men steder 

der barrierevirkningen blir minst mulig. 

 

Samlevegen avviker noe fra kommunedelplanen, da den der var plassert helt øst i 

planområdet. Den viste løsningen her vil gå gjennom planområdet på en kortere strekning, 

men samlevegen i kommunedelplanen viste også boliger på begge sider. Løsningen her gir 

et mer effektivt vegsystem, i den forstand at antall meter veg blir kortere, i tillegg til at 

antall støyeksponerte boliger blir færre. Dette fordi den i kommuneplanen hadde boliger 

langs hele dens lengde. Spesielt får områdene øst for samlevegen vegløsninger som skaper 

store vegfrie arealer. 

 

Atkomstvegene knyttes til samlevegen enkeltvis som blindveger.  

 

Veg til de vestre områdene er lagt strengt i hht topografien og har tosidig utnyttelse, men 

det er ikke noen vesentlig ulempe da trafikken på denne blir relativt liten (eneboligtomter 

ytterst). Trafikken der blir så liten at en ikke ser noen grunn til at den trenger langsgående 

fortau. 

 

5.9.4 Gående og syklende. 

 

Gang-/sykkeltrafikken er forutsatt å gå på fortau langs samlevegene, samt i en 

kombinasjon av korte atkomstveger og turstier/turdrag mellom bebyggelsen. I nordvest kan 

en gå i bebyggelsens gatenett regulert til gårdsplass, da dette blir offentlige rom formet 

nærmest som bygater. Langs bebyggelsens ytterområder er det for øvrig regulert turdrag 

som gjør at en kan uhindret gå langs ytterkantene. Turdragene binder dessuten sammen en 

rekke med lekeområder/uteoppholdsarealer.  

 

5.9.5 Parkering. 

 

Parkeringsbehovet er i planbestemmelsene satt i hht parkeringsforskriften. Dette er det man 

der kaller «Annet byggeområde i kommuneplanen». Dvs 1 parkeringsplass for leiligheter 

opp til 60 m2 BRA, 1 parkeringsplass for leiligheter fra 60 til 80 m2 BRA og 2 

parkeringsplasser for leiligheter over 80 m2 BRA. Antall sykkelparkingsplasser er 

tilsvarende hhv 1, 2 og 2.   

 

Forskriften omhandler ikke hybelleiligheter eller hybler spesielt. Da disse kan være 

vesentlig mindre enn 60 m2 og i sentrumsnære områder som her neppe vil ha behov for 1 

parkeringsplass hver, har en definert behovet i bestemmelsene til å være 0,3 plasser pr 

enhet. 

 

For eneboligene og de fleste leiligheter av typen konsentrert småhusbebyggelse vil 

parkeringsplassene måtte plasseres ved boligene. For blokkbebyggelsen vil 

parkeringsplassene anlegges som parkeringskjellere.  
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For den spesielle konsentrerte småhusbebyggelsen i områdene BKS19-30 planlegges 

parkeringskulvertere/-gater under bebyggelsen. (3-4 stk). Fra disse kan en komme opp til 

bakkenivået vha ramper i terrenget i tillegg til heiser for de som har behov for det.  

 

Felles parkeringsplasser utgjør ca 1,52 daa, som normalt kan romme ca 60 plasser på 

bakkenivå. En åpner for at parkering generelt kan være i kjeller.  

 

5.9.6 Kollektivtilbud 

 

Bebyggelsen kan nås av eventuelle bybusser. Vegene er dimensjonert for det. 

 

5.10  Strøm, og vann- og avløpsnett 

 

Ved prosjekteringen av Tanberglia (i regi av Block Watne) har en inngått avtale om at 

infrastrukturen der skal dimensjoneres og tilrettelegges for videre utvikling i de 

tilgrensende områdene. Dvs at det skal bli tilstrekkelig kapasitet på strøm, kabler og VA-

nett også i dette planområdet. Alle tilknytninger skal altså i utgangspunktet skje til 

infrastrukturen der. 

 

Det er allikevel et uavklart spørsmål om avløpsløsningen for områdene. Et alternativ til å 

knytte seg til ledningsnettet i Tanberglia er å bore ledninger fra nedsiden av 

byggeområdene gjennom ravineområdene og ned til Campus Ringerike, der det er 

tilrettelagt ledninger med til strekkelig kapasitet. Da slipper man pumpestasjoner en må ha 

dersom en knytter seg til ledningene i Tanberglia.  

 

Overvann vil bli ført til terreng, via underjordiske fordrøyningsbasseng og/eller direkte ut i 

ravinedalene. 

 

Det er satt krav i bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende 

ledningsnettet. Bestemmelsene rommer også muligheter for å anlegge overvannsanlegg 

under jorden og/eller avløpspumpestasjoner i grønnstrukturen i planen. 

 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Boligenes størrelse tilsier at de 

ikke faller innunder tilknytningsplikten, som omfatter nye bygninger over 1000 m2 BRA. 

Bygningsstrukturen tilsier at det blir svært kostbart om en skulle bli gjort gjenstand for reglen 

om tilknytningsplikt nå det er flere nye bygninger med samlet utbygging over 1000 m2. 

Kravene i TEK om lavt energibruk gjør at det må stilles spørsmål om det er riktig 

energipolitikk å kreve tilknytning for småhusbebyggelse. 

 

5.11 Renovasjon 

 

Det er satt krav til i bestemmelsene at hvert delområde skal ha felles renovasjonsløsning. For 

blokkbebyggelse med mer enn 6 boenheter skal det primært søkes å ha beholdere under 

bakkenivå. 

 

 



Detaljplan for Tanberghøgda. Hønefoss.                                                     Fossen Utvikling AS 

 

24 

 

5.12 Utbygging 

 

Det vil være to hovedaktører for utbygging innen planområdet. Det er satt krav til at disse skal 

ha avklart sine roller og økonomiske mellomværende før de områdene som de har felles skal 

kunne bygges ut.  

 

Det er satt av gjennomføringssoner for de arealer som gjelder begge utbyggere. Dersom det 

ikke oppnås enighet om økonomisk fordeling av utgifter til planlegging, prosjektering og 

bygging av infrastruktur, åpnes det gjennom rekkefølgebestemmelser for at disse spørsmålene 

avklares av Jordskifteretten. 

 

Utbyggingen for områder der begge parter har grunn skal bygges ut først etter at 70 % av alle 

områder er bygget ut, slik at en har kostnadsmessig kontroll på fordelingen av kostnadene. 

 

Områdene vest i planen, vest for ravinen som skiller de to hovedområdene, kan bygges ut først 

og uavhengig av de østre. Områdene nord i området bør bygges ut først, slik at de som flytter 

inn der ikke blir utsatt unødvendig for anleggsvirksomhet.  

 

5.13 Radon  

 

Radonkonsentrasjon i berggrunnen i Krakstadmarka er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan 

områder med løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et 

område av løsmasser.  

 

Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen 

siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I boligene kan 

radonforekomster bli et helseproblem dersom forebyggende tiltak ikke gjennomføres. Uansett 

om det er lite eller mye radon i grunnen er det satt krav til at alle boliger skal utføres med slike 

forebyggende tiltak. Særlige radonundersøkelser i området er derfor ikke gjennomført. 

 

Konklusjon: 

 

I og med at det kan forekomme radon i grunnen har en som et forebyggende tiltak satt krav til 

at alle boliger skal bygges med tiltak med membran og utlufting av mulige slike gasser. 

 

5.14 Barn- og unges interesser 

 

Arealet som skal bebygges har til nå vært lite brukt som oppholds- eller lekeareal av barn 

og unge i nærmiljøet. Dette fordi det ligger noe unna eksisterende bebyggelse, som er i 

Tandbergmoveien. 

 

I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av 

reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass. 

Lekeplassbehovet er dekket ved 10 avsatte lekeplasser, som i sum er på over 9,5 daa. Etter 

normen skal det altså kunne dekke behovet for over 380 boliger. Selv om planen ikke setter 

tak på antall boliger, er det lite trolig at antall boliger vil overstige 380.  

 

I tillegg er det i planen avsatt et lekeområde (BLK10) som ved oppfylling vil kunne 

fungere som et større lekeområde og område for idrett.  
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For øvrig er områdene rundt boligene spennende ravinedaler som er godt egnet til uformell 

lek. 

 

Av andre større lekeområder i nærområdet finnes et ved Tanberglia, der en legger opp til at 

et egnet ravineområde blir et større felles lekeområde, også for beboerne i Tanberghøgda. 

 

Nærmeste barneskole blir Benterud skole på Eikli. Ungdomsskolen vil kunne bli 

Veienmarka eller Haugsbygd. Til Veienmarka er det sammenhengende fortau. 

 

5.15  Universell utforming 

 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 

utforming. Dette er mulig også for veger og utearealer. Da helningen på terrenget ikke er 

for stor. I feltene BKS 14-18 i nordvest vil det være aktuelt å bygge heiser mellom 

parkeringsplassene under bakken og terrenget. 

 

5.16  Grunnforhold 

 

Det er utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet som ledd i 

kommuneplanleggingen. Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan 

finnes. Massene består hovedsakelig av siltig leire med sand og siltlag. Avstanden til fjell 

forventes ut fra gjennomførte boringer å være ca 3-25m. 

 

Med tanke på fundamentering av lett bebyggelse med hus fra 1 til 3 etasjer må grunnforholdene 

kunne karakteriseres som gode 

 

5.17 Kulturminner 

 

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området. Mesteparten av områdene 

ble undersøkt og vurdert i forbindelse med kommunedelplanen. Områdene der veg til 

Lisletta planlegges vil bli undersøkt med det første. 

 

Dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete 

kulturminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud 

fylkeskommune skal varsles. 

 

5.18  Støy 

 

Det er utført støyberegninger. En har beregnet støysonekart for samlevegene der det er 

planlagt 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 oppgitt i dB, frittfeltverdier.  

 Støynivå på uteplass 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 Lden og 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. (For 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 Lden er en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19-23) gis 5 dBA tillegg, og støy på 

natten (23-07) 10 dBA tillegg.  

Trafikkgrunnlag. 

Trafikkdata er hentet fra trafikkutredningen for kommunedelplan Krakstadmarka. Dvs for fullt 

utbygd kommunedel.  

Veg ÅDT kjt/d Andel tungtrafikk % Fart km/t 

Samleveg mot nord 900 3 40 

Samleveg mot vest 600 3 40 

Selv om trafikkmengdene skulle være noe feil estimert vil det ha liten påvirkning på 

resultatene, da et avvik på 100 % vil utgjøre «kun» 3 dB. 

Resultater. 

Sonekartet med illustrert bebyggelse viser at gul støysone vil kunne nå bebyggelsen på 

nærmeste tomter:  
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Siden bebyggelsens plassering og utforming ikke er bestemt i planen, har en ikke definert 

støytiltak nå. Bebyggelsen vil i noen tilfeller vel kunne skjerme uteplassene, som naturlig vil 

ligge på motsatt side. Da vil tiltak kunne utføres som en blanding mellom skjermende bygg og 

lokale tiltak. Bebyggelsenes atkomstpunkter vil også påvirke tiltakenes utforming.  

Planteknisk er det satt krav i bestemmelsene om at boliger som i hht støykart av 15.2.2017 blir 

liggende i gul støysone, skal det ved byggesøknad vedlegges dokumentasjon som viser at 
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grenseverdiene er ivaretatt, eventuelt med prosjekterte tiltak. Sistnevnte skal være utført før det 

gis brukstillatelse. 

 

5.19 Luftforurensning. 

 

Luftforurensning i dette området vil ligge langt under gjeldende grenseverdier, både pga 

lite stedlig trafikk med også pga avstanden til bykjernen og det høytliggende området. 

 

5.20 Biologisk mangfold. 

 

Dette tema er fullt ut utredet i kommunedelplanen. Det finnes ingen kjente sårbare arter i 

området. Omdisponering fra LNF-område til byggegrunn er gjennom kommuneplanen 

allerede avklart. Forholdet til Naturmangfoldlovens §§8-12 er der avklart. 

 

 

6 Risiko og sårbarhetsanalyse 

 

Det er laget egen kortfattet risiko- og sårbarhetsanalyse. Se denne. I forhold til uønskede 

hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende: 

 

1. Masseras/skred. 

 

I planområdet mellom byggeområdene er det noen bratte ravinedaler, med potensiale for 

ras. I anleggsperiodene og i løpet bebyggelsens levetid kan en ikke garantere at det kan gå 

ras. Det er helt nødvendig at slike forhold vurderes av geolog/geotekniker. Generelt er det 

avsatt byggegrenser mot ravinedalene slik at en unngår setninger eller utrasing. Det er satt 

krav om slik oppfølging ved prosjektering og anleggsutførelse.  

 

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak gjennomføres. 

 

 

4. Elveflom. 

 

I denne sammenhengen gjelder det mindre ravinebekker, ikke elver. Området fører en del 

grunnvann og overflatevann, som ved ekstremnedbør vil kunne medføre lokale 

flomsituasjoner.  

 

Om en bygger ut området, eller ikke, vil økt nedbør kunne øke dagens avrenning til 

bekkene. Området har i dag et normalt tykt jordlag, som opptar overflatevann. 

Overflatevannet går ned i ravinebekkene.  

 

Ved utbygging vil overvannet ikke bli sendt ut på dagens overvannsnett, men måtte 

behandles vha lokale forsinkelsesinnretninger/-bassenger. De må dimensjoneres mht at det 

kan bli mer nedbør i fremtiden. Dette skal godkjennes av kommunen. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak gjennomføres. 
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5. Radon. 

 

Grunnen i området har generell fare å inneholde radon. Dette området spesielt er ikke mer 

utsatt enn andre.  

 

Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med byggesaksbehandling, ved at 

det settes krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. Forskrift om 

krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4: 

 

"Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk  ikke 

eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for 

helseskader".  

 

Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og god ventilering i kjeller.  

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

11. Skade på vassdragsområder. 

 

Faren for skade består i at en kan overbelaste vannføringene i ravinedalene slik at får 

utgraving av jordsmonn og/eller får ras i skråningene. Dette vil kunne være skadelig både 

for biotopene og for bygninger og anlegg. 

 

Tiltakene vil derfor være å forhindre for rask og stor avrenning til ravinene. Dette kan 

gjøres med tilstrekkelige fordrøyningsbasseng for overvann. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

23. Konsekvenser for rekreasjonsområder. 

 

Områdene er i dag noe benyttet til rekreasjon. Ved utbygging vil dette bli endret. Men 

dette er det tatt beslutning om ved utarbeidelse av kommunedelplan. 

 

I reguleringsplanen er det lagt til rette for ferdsel langs områdenes ytterkanter, samt 

opphold på ytterspissene av flatene. Det vil selvsagt først og fremst være en tilrettelegging 

for de nye beboerne, men vil selvsagt også kunne benyttes av naboer. 

 

Risikoen er forhåndsavklart og vurderes som akseptabel. 

 

 

37. Støy og støv fra trafikk 

 

Området ligger langt unna andre støykilder. Pga at det planlegges en samleveg for hele 

Krakstadmarka som skal gå gjennom hele området vil denne vegen få så mye trafikk at 

planlagt tilliggende nærmeste bebyggelse kan få støynivå høyere enn støyretningslinjene 

anbefaler. Dette er utredet. Tiltaksbehovene er beskrevet, og de må vurderes ved 

prosjektering av boligene. 
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Støy fra området vil også øke støynivåene i Tandbergmoveien og Arnegårdsveien, men 

dette er allerede utredet og hensyntatt ved utbyggingen av naboområdet Tanberglia. 

 

Støynivåene blir såpass lave at de i svært begrenset grad kan medføre noen former for 

helsemessig risiko. 

 

Støv eller annen luftforurensning blir mye lavere enn retningslinjene for disse forhold 

påpeker som problematiske. 

 

Ved riktige tiltak anses risikoen for skade av støy å være under kontroll. 

 

 

43. Ulykker i av-/påkjørsler. 

 

Det forutsettes ny veg til Fv141 på Lisletta, der Tandbergmoveien har utkjøring i dag. Dvs 

en utvidelse av dagens utkjørsel. 

 

I planen er det vurdert flere alternative utkjøringspunkter til Lisletta. Da denne har både 

har høybrekk og lavbrekk, har en vurdert det slik at dagens utkjøringspunkt i høybrekket 

der vil være det beste. Frisiktsoner er regulert. 

 

Det medfører at med økt trafikk så vil også potensialet for ulykker også øke tilsvarende. 

 

Risikoen vurderes som til stede, men akseptabel.  

 

 

Konklusjon og anbefaling. 

 

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

mulig å kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres r isiko- og sårbarhetsanalyse
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Område med fare, r isiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6.

Denne saken gjelder området Tanberghøgda i Ringerike, der ti ltakshaveren ønsker å regulere til
boliger.

Planforslaget viser et område for frittliggende småhusbebyggels e, konsentrert
småhusbebyggelse og (små) blokker. Her er vist de sentrale bygg eområdene:
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Bebyggelsen planlegges til formålet boliger med «frittligg ende småhusbebyggelse og
konsentrert småhusbebyggelse».

For øvrig vises til planbeskrivelsen.

2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare/uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres
som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvense r gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir li ten risiko.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegges
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først . Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der s om utpeker seg som risikofylte er så
kommentert.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier, der nummereringen sams varer med alvorlighetsgradene:

Gradering av sannsynlighet:

4. Svært sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
3. Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år.
2. Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år.
1. Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang pe r 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

1. Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konse kvenser opp
til 100 000kr

2. En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader . Økonomiske
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.

3. Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende m iljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4. Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/ syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr.

5. Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig s kadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr.
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er illustreres i tabell:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Ved gjennomgang av risiko har en benyttet følgende fargeskala (kolonne 5 i tabellen under pkt.
3.1):

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller p lan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko

3. ANALYSE

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering.

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Komm entar/tiltak
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket me dføre risiko for:
1. Masseras/-skred Ja 3 3 Ravineskråninger. Tiltak i

hht NGI’s anbefalinger
2. Snø - /isras Nei Ikke b ratte skråninger .
3. Flomras Nei Ligger høyt over vannet
4. Elveflom Ja 3 2 Noen bekker i ravinene.
5. Radongass Ja 1 2 Løsmasser i grunnen.

Tiltak obligatorisk
Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Ikke spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen kjente
10. Verneområder Nei Ingen
11. Vassdragsområder Ja 1 2 Overbelastning av

ravinebekker.
Fordrøyning av overvann
nødvendig

12. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente
13. Kulturminne/ - miljø Nei Ingen kjente
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Komm entar/tiltak
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
1 4. Vei, bru, knutepunkt Nei Ikke aktuelt
1 5. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
1 6. Sykehus/-hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
1 7. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
1 8. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
1 9. Vannforsyning Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21 . Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Ja 3 1 Omdisponering av LNF-

område til utbygging. Men
også en del tilrettelegging

24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
Forurensningskilder . Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk Nei Ikke i dag
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31 . Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei For langt unna høyspent
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Ja 4 1 Ny veg gir støy for

planlagte bygg. Tiltak
nødvendig.

38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41 . Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet :
43. Ulykke i av - /påkjørsler Nei 1 4 Utvidet avkjøring til Fv1 41
44. Ulykke med gående/syklende Nei Separasjon myke/harde

trafikanter. For lite
sannsynlig

45. Andre ulykkespunkter Nei Ingen kjente
Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje-/terrormål
Nei Ikke aktuelt

47. Er det potensiell sabotasje-/
terrormål i nærheten?

Nei Ikke aktuelt
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
48. Regulerte vannmagasiner

med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannst and mm

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc.)

Nei Ravineskråningene er
ikke så bratte at de er
farlige

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51. Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer

utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.

52. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

Nei Ikke aktuelt

3.2. Samlet risikovurdering.

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til d e nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er
kommentert i neste punkt.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig 37

3. Sannsynlig 23 4 1

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig 5, 11 43

3.3. Tiltak.

De forhold som kunne gi noe risiko er her kontrollerbare, forutsat t med riktige tiltak:

1. Masseras/skred.

I planområdet mellom byggeområdene er det noen bratte ravinedaler , med potensiale for ras. I
anleggsperiodene og i løpet bebyggelsens levetid kan en ikke gar antere at det kan gå ras. Det er
helt nødvendig at slike forhold vurderes av geolog/geotekniker. Genere lt er det avsatt
byggegrenser mot ravinedalene slik at en unngår setninger eller utrasing. Det er satt krav om
slik oppfølging ved prosjektering og anleggsutførelse.

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak g jennomføres.
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4. Elveflom.

I denne sammenhengen gjelder det mindre ravinebekker, ikke elve r. Området fører en del
grunnvann og overflatevann, som ved ekstremnedbør vil kunne medføre lokale flomsituasjoner.

Om en bygger ut området, eller ikke, vil økt nedbør kunne øke dagens avrenning til bekkene.
Området har i dag et normalt tykt jordlag, som opptar overfla tevann. Overflatevannet går ned i
ravinebekkene.

Ved utbygging vil overvannet ikke bli sendt ut på dagens overvannsnett , men måtte behandles
vha lokale forsinkelsesinnretninger/-bassenger. De må dimensjoner es mht at det kan bli mer
nedbør i fremtiden. Dette skal godkjennes av kommunen.

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak g jennomføres.

5. Radon.

Grunnen i området har generell fare å inneholde radon. Dette områ det spesielt er ikke mer
utsatt enn andre.

Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med by ggesaksbehandling, ved at det
settes krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av ny bygg jfr. Forskrift om krav til
byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4:

" Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke
eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøye t risiko for helseskader ".

Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og g od ventilering i kjeller.

Risikoen vurderes som akseptabel.

11. Skade på vassdragsområder.

Faren for skade består i at en kan overbelaste vannføringene i ravinedalene slik at får utgraving
av jordsmonn og/eller får ras i skråningene. Dette vil kunne vær e skadelig både for biotopene
og for bygninger og anlegg.

Tiltakene vil derfor være å forhindre for rask og stor avrenning til ravinene. Dette kan gjøres
med tilstrekkelige fordrøyningsbasseng for overvann.

Risikoen vurderes som akseptabel.

23. Konsekvenser for rekreasjonsområder.

Områdene er i dag noe benyttet til rekreasjon. Ved utbygging vil dette bli endret. Men dette er
det tatt beslutning om ved utarbeidelse av kommunedelplan.
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I reguleringsplanen er det lagt til rette for ferdsel langs områdenes ytterkanter, samt opphold på
ytterspissene av flatene. Det vil selvsagt først og fre mst være en tilrettelegging for de nye
beboerne, men vil selvsagt også kunne benyttes av naboer.

Risikoen er forhåndsavklart og vurderes som akseptabel.

37. Støy og støv fra trafikk

Området ligger langt unna andre støykilder. Pga at det planleg ges en samleveg for hele
Krakstadmarka som skal gå gjennom hele området vil denne vegen få så mye trafikk at planlagt
tilliggende nærmeste bebyggelse kan få støynivå høyere enn st øyretningslinjene anbefaler.
Dette er utredet. Tiltaksbehovene er beskrevet, og de må vur deres ved prosjektering av
boligene.

Støy fra området vil også øke støynivåene i Tandbergmoveien og Arnegårdsveien, men dette er
allerede utredet og hensyntatt ved utbyggingen av naboområdet Ta nberglia.

Støynivåene blir såpass lave at de i svært begrenset gra d kan medføre noen former for
helsemessig risiko.

Støv eller annen luftforurensning blir mye lavere enn retningsli njene for disse forhold påpeker
som problematiske.

Ved riktige tiltak anses risikoen for skade av støy å vær e under kontroll.

43. Ulykker i av-/påkjørsler.

Det forutsettes ny veg til Fv141 på Lisletta, der Tandbergmov eien har utkjøring i dag. Dvs en
utvidelse av dagens utkjørsel.

I planen er det vurdert flere alternative utkjøringspunkter ti l Lisletta. Da denne har både har
høybrekk og lavbrekk, har en vurdert det slik at dagens utkjøringspunkt i høybrekket der vil
være det beste. Frisiktsoner er regulert.

Det medfører at med økt trafikk så vil også potensialet for ulykker også øke tilsvarende.

Risikoen vurderes som til stede, men akseptabel.

4. KONKLUSJON OG ANBEFALING.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å
kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor.



 
VURDERING AV UTTALELSER VED  

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
 

PlanID: 0605_405 
 

Detaljregulering for Tanberghøgda 
 
 
Mottatte uttalelser fra oppstartsvarsling 
 

Nr Navn Dato 

1 Statens vegvesen 31.10.2016 

2 Fylkesmannen i Buskerud 26.10.2016 

3 Buskerud fylkeskommune, del 1 og 2 31.10.2016 

4 Statsbygg 31.10.2016 

5 Syklistenes landsforening 20.10.2016 

6 Anette Hafnor 31.10.2016 

7 Kathinka Mohn 31.10.2016 

8 Grunneiere. Frøyshov m/fl 25.10.2016 

9 Heidi Haugen 17.10.2016 

 
 

Fra Oppsummering av 
uttalelser 

Forslagsstillers 
kommentar 

Rådmannens 
kommentar 

Statens 
vegvesen 

Viser til behandlingen av 
kommunedelplanen for 
Krakstadmarka, og påpeker at 
de aktuelle 
rekkefølgebestemmelsene der 
må følges opp også i denne 
reguleringsplanen.   

For øvrig standard uttalelse i 
varslingsaker vedr krav til 
trafikkutredning, hensyn til alle 
trafikantgrupper og 
vegutforming. 

De aktuelle 
rekkefølgebestemmelsene 
er kravet om at før det kan 
gis igangsettingstillatelse 
for disse områdene her, 
skal bygging av ny E16 
mellom Sundvollen og 
Styggdalen være igangsatt. 
Det skal også være 
tilfredsstillende atkomst 
med tilhørende kryss til 
FV241 Hadelandsvegen. 

En tar i denne planen 
høyde for at begge disse 
betingelsene skal være 
oppfylt. 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller.  
Forhold er hensynstatt i 
planforslaget.  

Fylkesmannen i 
Buskerud 

Standard brev fra 
Fylkesmannen i slike saker. 
Gjelder ivaretakelse av 
temaene støy, barn og unges 
interesser, landskap, klima og 
energi, universell utforming og 
naturmangfold. Krever 
dokumentasjon av støy, ROS-
analyse og tilfredsstillende 
planbeskrivelse. 
 

Alle disse forhold vil bli 
behandlet og vurdert på 
vanlig måte. 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller. Forhold er 
hensynstatt i 
planforslaget 

Buskerud 
fylkes-kommune 

Kjenner ikke til at det skal 
være verken eldre eller nyere 
tids kulturminner i området. 

Tiltakshaver vil bestille 
registreringene av 
fylkeskommunen, samt 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller. 
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Viser til at de har undersøkt de 
aktuelle utbyggingsområdene, 
unntatt det vegen til Lisletta er 
varslet. Fremmer budsjett mht 
å undersøke denne korridoren. 
(Kr 58 673). 

sørge for grunneiernes 
tillatelse til at dette kan 
gjøres. 

Statsbygg Statsbygg er eier og forvalter 
av eiendommen Høgskolen i 
Sørøst-Norge, Campus 
Ringerike. 

Ber om at overvann håndteres 
slik at de ikke blir 
skadelidende. Likeså at 
eksiterende og nytt 
ledningsnett må tåle økte 
vannmengder. De planlegger 
en miljøstasjon i ytterkant av 
eiendommen. 

Nevnte forhold vil bli 
ivaretatt ved 
prosjekteringen. 
Uproblematisk med nevnte 
miljøstasjon. 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller. 

Syklistenes 
landsforening 

Påpeker, selv om det ikke har 
noe med denne planen å 
gjøre, at det er dårlige forhold 
for gående og syklende langs 
Osloveien og inn til sentrum.  

Tolker innspillet dithen at 
de ønsker å sette fingeren 
på de generelle forhold i 
Hønefoss. Lite en kan gjøre 
med i denne 
planbehandlingen. 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller. 

Sykkelforhold tas hånd 
om fra andre hold.  

Anette Hafnor Eier av gnr 37, bnr 1, der en 
har varslet vei over frem til 
Lisletta.  

Er negativ til at hennes 
eiendom skal bli delt av enda 
en veg. (Eiendommen deles 
allerede av både 
Hadelandsveien, Åsaveien og 
Tandbergmoveien). Ser ikke 
behovet for en slik veg. Viser 
til at varslingsbrevet fra 
kommunen ikke nevner denne 
vegen og at hun ikke er 
kontaktet mht at dette ville bli 
varslet. Er ikke imot bygging 
av boligene. 

En har hatt kontakt med 
Hafnor flere ganger om 
planene i området, og vi 
har ment at hun også har 
vært klar over 
nødvendigheten av å måtte 
passere hennes eiendom 
med en slik veg. 

Det kan bli vanskelig å 
unngå å berøre hennes 
eiendom mht ny veg til 
Lisletta. Fossen Utvikling 
AS vil fortsette å ha kontakt 
med Hafnor i den videre 
planleggingen. 

Når ny veg til Lisletta er 
bygget kan det ligge til rette 
for å stenge/legge ned 
deler av eksisterende 
Tandbergmovei over 
hennes jorder. 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller. 

Veg over 
Tanbergmoen kan 
tilbakeføres til dyrka 
mark, evt. kun fungere 
som tursti. Dette er opp 
til grunneiere.  

Kathinka Mohn Ønsker ikke at ny veg skal 
forårsake en ytterligere 
oppdeling av hennes grunn, 
gnr.38, bnr.1. Ønsker ikke ny 
veg på dyrket mark. Veg på 
skoggrunn er det eneste 
akseptable for henne. 

En vil etterstrebe og unngå 
dyrket mark så langt det 
overhode lar seg gjøre, 
men krav til bl.a 
minsteradier og geometri 
gjør at en ikke kan 
garantere nå at litt dyrket 
mark kan bli berørt. 

Veg over 
Tanbergmoen kan 
tilbakeføres til dyrka 
mark, evt. kun fungere 
som tursti. Dette er opp 
til grunneiere. Vegen er 
ikke regulert. 

Ny veg er lagt i 
skogkanten, til dels på 
dyrka mark. Forhold 
vedrørende 
kompensasjon av tapt 
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dykra mark og 
behandling vedrørende 
jordlova høres spesielt 
i denne runden. 
 

Grunneiere. 
Frøyshov m/fl 

De representerer 50% av 
utbyggingsområdene i 
kommunedelplanen.  

Mener Tanberglia og 
Tanberghøgda ikke blir en 
bydel til Hønefoss, men en 
satellitt som vil belaste 
trafikken fra Hvervenkastet til 
Hønefoss. Mener vegsystemet 
nord-syd i kommunedelplanen 
og bru over Storelva må være 
på plass. Det må være en høy 
utnyttelse i området. 

En bør ha en helhetlig 
utnyttelse med en rett fordeling 
mellom nord og syd i 
Krakstadmarka. Hvis ikke blir 
områdene i nord liggende 
urørt. 

Veier nord-syd og bru over 
Storelva må være en 
forutsetning for utbygging i 
området 

Kommunen bør bidra med 
finansiering av infrastrukturen. 

Alle kostnader fordeles likt pr 
boenhet for hele 
Krakstadmarka, og at 
kommunen bidrar for sine 
områder. 

Foreslår et punkt i planen om 
fordeling av kostnader mellom 
utbyggerne etter antall 
boenheter. Utbygger skal gi 
tilstrekkelige økonomiske 
garantier før utbygger finner 
sted. 

 

Problemene med en slik 
samordning av planer og 
økonomi som disse 
grunneierne peker på, er at 
de selv ikke har fremmet 
sine planer så langt. De har 
ikke utarbeidet egne 
reguleringsplaner eller ser 
ut til å ha tanker om det i 
overskuelig fremtid. Deres 
manglende fremdrift kan 
ikke legge bånd på 
utviklingen i syd.  

Fossen Utvikling AS vil 
utføre alle nødvendige tiltak 
i hht kommunedelplanens 
rekkefølgebestemmelser 
både mht fysiske tiltak og 
investeringer i infrastruktur. 
Grunn-eierne i nord vil nå 
slippe å gi sine bidrag til 
dette. 

Utnyttelsesgraden i vårt 
område vil bli høy.  

Det skal utarbeides en 
utbyggingsavtale med 
kommunen, og en regner 
med at de reiste spørsmål 
vil bli tatt opp der. 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller.  
 

Forhold er hensynstatt i 
planforslaget og i 
overordnet 
kommunedelplan for 
Krakstadmarka. 

Heidi Haugen Hun bor i Tandbergmoveien 
14, en av de øverste 
eiendommene nærmest 
Tanberglia. 

Tandbergmoveien er i dag 
belastet med 
gjennomkjøringstrafikk fra 
Lisletta til Hvervenkastet. Det 
kjøres også fort her, noe som 
forårsaker både trafikkuhell, 
støy og støvplage.  

Stiller spørsmål ved 
støyberegningene, som 

Gjeldende 
kommunedelplan-
bestemmelser krever at 
dette planområdet kan ikke 
opparbeides før ny E16 
bygges. Ved åpning av ny 
veg til Lisletta vil mye av 
trafikken kjøre der fremfor i 
Tandbergmoveien. 

Støyberegningene tar 
utgangspunkt i en helhetlig 
trafikkanalyse om fordeling 
av trafikken til/fra hele 
Krakstadmarka. Den 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller.  

Forhold er hensynstatt i 
planforslaget. 
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forutsetter fartsgrense 30 km/t 
og gjennomkjøring forbudt. 

Bekymret for potensiell dårlige 
grunnforhold og fare for ras. 

Viser til 
rekkefølgebestemmelse i 
kommunedelplanen mht ny 
veg til Lisletta og igangsettelse 
av ny E16. 

Mener de som ber i området 
får dårligere boforhold pga 
utbyggingen. 

baserer seg derfor på mer 
trafikk enn denne planlagte 
utbyggingen. 
Støyutredningen har stor 
grad av buffer mot 
eventuelle unøyaktigheter 
mht trafikkdata, slik at de 
innvendinger Haugen 
fremfører ikke vil kunne 
medføre flere eller mer 
omfattende tiltak enn de 
som er utredet. 

Før utbygging vil all 
byggegrunn bli enda mer 
undersøkt mht krav til 
fundamentering og rasfare, 
og være enhver 
delutbyggers ansvar. 

    

    

    

    

    

 



Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 6/1 49303 - 3 1 5/4556 31 .1 0.201 6

Tan d berghøgda - Ringerike kommune - oppstart av reguleringsplan

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 kommu nedel plan. Her er en kommunedelplan for området som er nylig laget og

de n har benevnelsen Kommunedelplan Krakstadmark a . Den ble vedtatt av kommunestyret

30.06.1 6 og legger til rette for utvikling blant annet av Tandberghøgda. Det oppgis at det i

planområde t kan etablere inntil 250 boenheter. Arealene er i dag ubebygd og består i

hovedsak av landbruksarealer.

Kommunedel planen er ikke stadfestet ennå, da det foreligger en innsigelse fra

Fylkesmannen på omdisponering av dyrka mark. Fylkesmannen i Buskerud ha r sendt

kommunedelplanen for endelig behandling i Kommunal - og moderniseringsdepartementet.

Statens vegvesen har trukket tidligere innsigelser mot k ommunedelplan Krakstadmarka

under forutsetning av rekkefølgebestemmelser om trafikkforhold, og d et forutsettes at de

aktuelle rekkefølgebestemmelsene for området videreføres i denne reguleringsplanen.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler ,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres næ rmere i en trafikkanalyse.

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveg er)

må avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og

trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette tas va re på i planarbeidet. Slike endringer

må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk

detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik fra

vegnormalene må dokumenteres.
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Normal byggeg rense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m. Byggegrensen skal mellom

annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering av

støyømfintlig e formål nær riks - eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og

nødvendige ti ltak innarbeidet i planen.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen senest i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

s eksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

s enioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



Vår dato: 26.10.2016

Vår referanse: 2016/6412

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 15/4556-9

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 
reguleringsplanarbeid for Tandberghøgda

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Tandberghøgda i Ringerike kommune hvor det skal tilrettelegges for nye boliger. Vi ber 
om at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, landskap, klima og energi, 
universell utforming og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale 
føringer. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 29. september 2016 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Tandberghøgda i Ringerike kommune hvor det skal tilrettelegges for nye 
boliger.

I kommunedelplan for Krakstadmarka er deler av det aktuelle området avsatt til byggeområde 
for boliger. Den østre delen mot Hadelandsveien ligger utenfor planavgrensningen og er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område.

Fylkesmannens kommentarer

Fylkesmannen minner om at støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Nye boliger med 
uteoppholds- og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med retningslinjen. 

Planområdet har en plassering som tilsier at det ikke kan aksepteres avvik fra anbefalte 
støygrenser. Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse 
av støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier. For støybelastete områder må det også 
innarbeides et krav om at det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på 
ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. I tillegg må støyforholdene vurderes for 
eksisterende boliger i nærområdet ut fra forventet trafikkøkning. Videre må det innarbeides at 
eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før boligene kan tas i bruk. Vi ber om at 
støyutredninger følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige 
støytiltak blir innarbeidet i planen.

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. Ved en eventuell omdisponering av 
areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de rikspolitiske retningslinjene krav om 
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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. Vi viser også til Den europeiske 
landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal ta vare på naturverdiene og legge til rette 
for fysisk aktivitet og trivsel for befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, 
åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv. Det må 
derfor redegjøres nærmere for friluftsinteressene i området og natur- og landskapsforhold som 
et viktig grunnlag for utforming av planen. Eventuelle områder av verdi for friluftsliv, 
landskap og biologisk mangfold må innarbeides i planen som en del av grøntstrukturen.

I Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 er det 
fastsatt mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Det må som en del av planarbeidet 
redegjøres for hvordan de miljørettslige 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.

Videre 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. 
Det aktuelle området består av marine avsetninger og deler av området kan være rasutsatt. Vi 
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ber derfor om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.

Tiltakshaver skal i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 sørge for at det blir utarbeidet en 
planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger for andre interes-
ser. Planmyndigheten må i denne forbindelse også vurdere om det er behov for konsekvensut-
redninger av planforslaget. Fylkesmannen viser til Forskrift om konsekvensutredninger § 4. 
Det går frem av denne bestemmelsen at planmyndigheten skal tidligst mulig ta stilling til om 
en reguleringsplan som omfattes av § 3 kan få vesentlige virkninger, jf. vedlegg III. 
Regulering av LNF-område til boligutbygging/vegutbygging er i strid med kommuneplanen 
og må i denne sammenheng anses som en endring av gjeldende kommuneplan.,

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
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
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Tanberghøgda - Ringerike kommune - varsel om oppstart -

detaljregulering - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 29.09.2016 vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for 
Tanberghøgda i Ringerike kommune, jf. pbl § 12-8. Høringsfrist er satt til 31.10.2016. 

Buskerud fylkeskommune gir med dette kulturminnefaglige innspill til planarbeidet. 

KORT OM PLANEN
Planarbeidet tar sikte på å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur på 
Tanberghøgda, sør-øst for Hønefoss sentrum. Det anslås at det innenfor planområdet kan etableres 
inntil 250 boenheter.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
Fylkeskommunen har tidligere utført kulturminneregistreringer i deler av det varslede planområdet. I 
forbindelse med kommunedelplan for Krakstadmarka ble det i 2009 gjennomført registreringer i 
området. Det ble den gang ikke registrert automatisk fredete kulturminner i de områder som må blir 
berørt av planarbeidet. Fylkeskommunen har ikke tidligere utført registreringer i området der det 
planlegges adkomstvei. Vi har opplysninger om at hovedveien mellom Ringerike og Hadeland skal ha 
gått gjennom dette området i middelalder. Vi vet at denne veien er bevart på enkelte strekninger, men 
vet ikke om dette er tilfellet i planområdet. Vi må derfor gjennomføre registreringer før vi kan uttale 
oss til planen.

Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og
større private tiltak. Det er en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på
varselstadiet for å unngå konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og
frostfri mark. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10. Øvre økonomiske
ramme for kulturminneregistreringen er beregnet til kr. 58673,- (se vedlagte budsjett for detaljer).

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet i forhold til kulturminnelovens §8, 1. og
8, 4. ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende kulturminner av vanlig
forekommende type, jamfør brev fra Miljøverndepartementet av 16.02.2015. Dersom det blir aktuelt

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss  

Vår dato: 31.10.2016 Vår referanse: 2016/4880-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: 29.09.2016 Deres referanse: 15/4556-9 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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å benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vi ta kontakt under registreringen for å avgjøre om
eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Dette skal skje innenfor
gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til etterarbeid.
Kulturminnene vil da bli frigitt uten videre vilkår ved senere offentlig høring. For videre informasjon
om prosjekt for utvidet myndighet, se; http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Forforvaltningen/
Arkeologi/Delegering-av-myndighet

Vi ber om at skriftlig aksept på vårt budsjett, samt navn og adresse på fakturamottaker sendes til
postmottak@bfk.no.

Dere finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/

NYERE TIDS KULTURMINNER
Planområdet er ubebygd. Vi kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet, og har 
derfor ingen merknader til varsel om oppstart. 

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Lars Hovland (arkeologi) og Camilla P. Nilsen (nyere tids kulturminner)

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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Emne: Merknader til varsel om oppstart av detaljregulering nr. 0605_405 Tanberghøgda 
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Vi viser til mottatt varsel datert 29.09.2016. 
Statsbygg eier og forvalter eiendommen Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Ringerike, som ligger umiddelbart vest-nordvest for 
planområdet. 
 
Det er et kraftig terrengfall i området, og Statsbygg forutsetter at overvann håndteres på en tilfredsstillende måte både i 
byggeperioden og i den permanente situasjonen. 
Ledningsnettet som etableres i forbindelse med utbyggingen må være tilfredsstillende, og eksisterende nett må være i stand til å 
håndtere økte mengder. 
 
Til orientering planlegger Statsbygg en miljøstasjon på vårt bygg som vil ligge i ytterkant av eiendommen. 
 
 

Vennlig hilsen 
  

Knut Felberg 

  

sjefingeniør 
Strategi- og utviklingsavdelingen 
+4792840531 



 

 

  

 



Fra: Knut.Felberg@statsbygg.no [Knut.Felberg@statsbygg.no] 

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

Kopi: Gro.Bratsberg@statsbygg.no [Gro.Bratsberg@statsbygg.no] 

Sendt: 31.10.2016 10:26:55 

Emne: Merknader til varsel om oppstart av detaljregulering nr. 0605_405 Tanberghøgda 

Vedlegg: image001.jpg 

Vi viser til mottatt varsel datert 29.09.2016. 
Statsbygg eier og forvalter eiendommen Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Ringerike, som ligger umiddelbart vest-nordvest for 
planområdet. 
 
Det er et kraftig terrengfall i området, og Statsbygg forutsetter at overvann håndteres på en tilfredsstillende måte både i 
byggeperioden og i den permanente situasjonen. 
Ledningsnettet som etableres i forbindelse med utbyggingen må være tilfredsstillende, og eksisterende nett må være i stand til å 
håndtere økte mengder. 
 
Til orientering planlegger Statsbygg en miljøstasjon på vårt bygg som vil ligge i ytterkant av eiendommen. 
 
 

Vennlig hilsen 
  

Knut Felberg 

  

sjefingeniør 
Strategi- og utviklingsavdelingen 
+4792840531 



 

 

  

 



Anette Hafnor

Åsaveien 832

3512 Hønefoss Norderhov 31.10.16

Ringerike kommune

Pb 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Innsigelse mot ny vei over Tandbergmoen, 405 - Tan be rghøgda - oppstart av
planarbeid .

Viser til brev av 29.09.16 Varsel om oppstart av detaljregulering nr 0605 405 - Tanberghøgda, oppstart
av planarbeid.

- Som eier av Hesselberg, gnr 37/1 , er jeg negativ til å få min eiendom delt av enda en vei. I
dag deles jordveien allerede at to svært trafikkerte veier, Hadelandsveien og Åsaveien, og en
mindre trafikkert vei, T andbergmoveien. I tillegg grenser jordene til Sørliveien og Nordre
Ringåsvei. Jeg kan ikke se at det skal være behov for en n y vei over Tandbergmoen så nære
den allerede eksisterende veien.

- Som direkte berørt grunneier synes jeg de t er spesielt at ny vei over Tandbergmoen ikke er
nevnt med et eneste ord i brevet fra kommunen. Jeg trodde dette kun handlet om utbygging
i Tan berglia og ikke ny vei. At et område på mange dekar av min eiendom er tegnet inn på
kartet fo r reguleringsplanen uten a t j eg som grunneier er kontaktet var overraskende .

- Jeg h ar ingen innsigelse mot den de len av planen som omfatter bo ligutbyggingen i
Tan berglia.

Vennlig hilsen Anette Hafnor.



Fra: Kathinka Mohn [kahomre@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Gudmund Aaker [GAaker@slb.com] 

Kopi:  

Sendt: 31.10.2016 21:26:52 

Emne: 405-Tanberghøgda - oppstart av planarbeid 

Vedlegg:  

Innspill til planarbeid 

 
Som berørt grunneier har jeg følgende innspill: 

 Eiendommen er i dag allerede delt gjennom veg over Tanbergmoen, og ytterligere 

oppdeling er ikke ønskelig. 

 For egen eiendoms vedkommende er det uklart om kartskissen viser at vegtraseen går i 

jordekanten og ut på dyrket mark, eller ut på skogbunn. Sett opp mot jordvernet er 

anlegg av vegtraseen fra jordekanten og ut på skogbunn det eneste akseptable 

alternativet.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kathinka Mohn 

Tanberg gård 

Osloveien 128, 3511 Hønefoss 

 

Telf 0047 95166608 
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Til Ringerike Kommune,       25.10.2016  

Areal- og byplankontoret, 

Postboks 123, 3502 Hønefoss                           

 

Merknader til 

405 - Tanberghøgda - oppstart av planarbeid.  

 

Som grunneiere i Kragstadmarka har vi noen kommentarer til oppstart av planarbeidet.  

Vi bor i Kragstadmarka Nord og representerer sammen med kommunen 50 % av totalt 

fremtidige byggeområder (gule områder på plankartet) i hele Kommunedelplanen for 

Kragstad-marka.  

 

Punktene som blir tatt opp berører også kommunens eiendommer i Kragstadmarka Nord, 60 

mål med fremtidige byggeområder. Disse områdene er viktige for kommunens helhetlige 

planer for området. 

 

1. Helhetlig plan og nærhet til sentrum. 

Ref. Plan- og utredningsprogram for kommunedelplanen for Kragstadmarka ble vedtatt av 

kommunestyret 22 april 2010. I vedtaket heter det ”Kommunestyret understreker viktigheten 

av at det utarbeides en helhetlig plan for hele området”. Dette ble videreført i 

kommunedelplanen for Kragstadmarka (vedtatt 30.06.2016) som sier at Kragstadmarka 

(Hønefoss øst) skal være en ny bydel i Hønefoss med nærhet til sentrum og det skal være en 

helhetlig utvikling av området.  

 

Dette blir også skrevet i saksfremlegget for oppstart av detaljreguleringen, men nærmere 

beskrivelse er ikke tatt med. 

 

Den nye boligområdet ”Tanberghøgda” har nærhet til Hvervenkastet og E16 med  

kommunikasjon til Oslo. Men i forhold til Hønefoss representerer ikke dette en 

sammenhengende bydel vendt mot byen, men en satellitt. All trafikk fra Tanberglia og 

Tanberghøgda, dvs bil, sykkel og gående til Hønefoss blir via Hvervenkastet, og vil belaste 

den totale trafikken.  

 

Fra midten av Tanbergområdene og til sentrum med intern vei og bru, er avstanden nær                 

2,5 km kortere enn å kjøre via Hvervenkastet.  

 

For å få hele Kragstadmarka sentrumsnært må veisystemet nord – syd i planområdet og bru 

over Storelva være på plass. Dette vil representere en stek verdiøkning for tomtene i 

Tanberghøgda. 

 

2. Utbyggingsøkonomi. 

Hele Kragstadmarka er topografisk og infrastrukturmessig et krevende utbyggingsområde. 

Dette stiller krav til god samhandling og utnyttelse av synergier mellom de ulike elementene i  
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en fremtidig utbygging. Det synes klart at det vil kreve høy utnyttelsesgrad for å få en 

tilfredsstillende økonomi i utbyggingen, både for det offentlige og de private aktørene. Høy 

utnyttelse er i samsvar med både kommuneplan og planprogrammet i forhold til fortetting, 

sentrumsnær boligbygging og miljøkrav. Tanberghøgda representerer en del av                

Kommunedelplanen. En må i reguleringsplanen for Tanberghøgda boligområde sørge for at 

det ikke blir en deling av planområdet (i nord – syd), slik at økonomien svekkes og 

vanskeliggjør utnyttelse av Kragstadmarka Nord, det siste store sentrumsnære    

utbyggingsområde i Hønefoss.  

Hvis vi ikke får en helhetlig utnyttelse med rett fordeling av kostnader vil den sørlige delen  

av Kragstadmarka bli en satellitt bestående av Tanberglia og Tanberghøgda utenfor sentrum 

av Hønefoss. Kragstadmarka Nord vil antagelig bli liggende urørt. Dette berører også 

kommunens egne områder. 

                              

3. Veier nord - syd og bru over Storelva er en forutsetning for skikkelig utbygging i 

planområdet. En regulering av en del av Kragstadmarka, uten interne veiløsninger nord - syd i 

planområdet, vil medføre økt belastning for veisystemet i byen. Personer fra Tanberghøgda og 

Tanberglia boligområder vil måtte kjøre via Hvervenkastet for å komme til byen. Ei bru og 

veg nord - syd, vil gjøre Tanberghøgda og resten av Kragstadmarka sentrumsnært med 

gangbru som foreslått. En slik veibygging er i samsvar med målet om miljømessig utbygging 

og i samsvar med kravet om sentrumsnærhet.  

Bygging av bru gjør dessuten boligområdene i Tanberghøgda og Tanberglia og resten av 

Kragstadmarka mer verdifulle.  

 

4 Et skikkelig veisystem og avtale om fordeling av kostnader må være et krav.   

 

5. Kommunens intensjoner. 

Utbygging av en sentrumsnær ny bydel, Kragstadmarka er en meget viktig del av kommunens 

ambisjoner om å øke innbyggertallet og utvikle sentrumsnær bebyggelse. Samtidig er de 

totale infrastruktur-kostnader meget høye for å få realisert Kragstadmarka som boligområde. 

Dette tilsier at kommunen bør bidra med finansiering av infrastrukturen, ut over kostnader 

som pålegges pr. boenhet. 

 

6. Fordeling av kostnader. 

Vårt forslag er at kostnader til veier og gangveier gjennom og ut av planleggingsområdet samt 

bru fordeles likt pr boenhet for hele Kragstadmarka, og at kommunen bidrar med midler 

tilsvarende full utbygging av boenheter på det offentlige området med mindre fylket eller 

kommunen kan bidra med midler. Dette gjelder hele området til Kommunedelplanen. 

 

7. Økonomisk garanti.  

Vi foreslår at det legges inn et punkt i planen som beskriver økonomien i forbindelse med bru 

/ vei og at dette tas med i neste trinn av planarbeidet: 
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”Kostnader til veier gjennom og ut av planområdet, samt bru over Storelva til Ringeriksgata, 

skal fordeles forholdsmessig mellom utbyggerne etter antall boenheter. Der boområder brukes 

til andre formål, skal kostnadene fordeles som om det skulle bygges boliger (boenheter). 

Ettersom deler av planområdet bygges ut før størstedelen av infrastrukturen er på plass, skal 

utbygger ha gitt tilstrekkelig økonomiske garantier for sitt finansbidrag før utbygging kan 

finne sted (f. eks. bankgaranti). 

 

 

Sammenfatning:          

 

1. Etter kommunestyrevedtak skal Kommunedelplanen for Kragstadmarka være helhetlig. 

Den helhet som legges til grunn må gjelde hele planområdet og derfor også gjenspeiles i 

reguleringsplanen for Tanberglia og Tanberghøgda. 

 

2. Uten helhetlig utnyttelse med rett fordeling av kostnader vil den sørlige delen av 

Kragstadmarka bli en satellitt utenfor sentrum av Hønefoss, og Kragstadmarka Nord vil 

antagelig bli liggende urørt. 

 

3. Veier nord – sør og bru over Storelva er en forutsening for all utbygging i planområdet. Det 

vil redusere avstand til Hønefoss sentrum for alle og fordele trafikken fornuftig, spesielt for  

Kragstadmarka Sør. 

 

4. Kommunen bør bidra med finansieringen av infrastrukturen, i tillegg til finansiering pålagt 

pr boenhet. 

 

5. Vi foreslår at kostnader til veier og bru fordeles likt etter antall boenheter. 

 

6. Nødvendige økonomiske garantier må stilles fra alle utbyggere i området for 

gjennomføring av planområdets helhetlige infrastukturtiltak, før utbygging tillates igangsatt. 

 

 

Punktene som er tatt opp berører i like stor grad kommunens eiendommer i Kragstadmarka 

Nord, 60 mål med fremtidige byggeområder. Disse områdene er viktige for kommunens 

helhetlige planer for området. 

 

 

 

 

 

Kjell Baug  John Skøien  Per Strande  Øystein Frøyshov 

  (97/1,2)     (97/3,4)                 (96/1)        (97/12,63) 

 

 



Innspill til Planarbeid  nr. 0605_405 Tandberghøgda.                     Hønefoss 17.10.16 

1. Valg av veitrasè alternativ c) Arnegårdsveien-Tandbergmoveien 

Gjennomkjøring. 
Rundkjøring ved Ringerike sykehus/Skeidar/Arnegårdsveien/Osloveien er i dag en 
belastet veistrekning.  Siden denne ble utredet som alternativ c for noen år siden er 
trafikken økt betydelig.  Noe av årsaken ligger i utbyggingen av flere handlesentre på 
Hvervenkastet. Jeg antar at dette også medfører en utfordring for utrykningskjøretøyene 
fra sykehuset og brannstasjon som ligger på sørsiden av byen, siden mange av 
utrykningene foregår via rundkjøringen ved Skeidar. Kødannelsen på E16 er spesiell i 
høytider, helger og ferier, og her blir i tillegg utkjøringen på europaveien ett stort 
problem ved Norderhov.  Dette sammen med en stadig økende fortetting av trafikk inn 
og ut av sentrumsområdene, gjør at stadig flere benytter Tandbergmoveien som 
gjennomkjøringsvei.   

Hastighet. 
Veien forbi eneboligene i Tandbergmoveien er skiltet med 30km sone. Det er få som 
overholder denne fartsgrensen. Ved min bolig har det vært 2 trafikkuhell, grunnet for 
høy hastighet. Høy hastighet fører dessuten også til større støy og støvdannelse. 

Støy/støv/skjerming. 
Veien er i dag gruslagt og produserer mye støv, spesielt av de som kjører i høy hastighet.  
Ved etablering av ny vei vil denne asfalteres, men med en forventet økning i 
trafikkgjennomkjøringen vil støvutfordringene ikke bli mindre i form av asfaltstøv.  
Spesielt vil dette være en utfordring i utbyggingsperioden med mye tungtrafikk. 

Når det gjelder støyplagen skyldes ikke dette bare høy hastighet på passerende trafikk, 
men også det faktum at utbygging og hogst på begge sider av huset har ført til at støy fra 
europavei på den ene siden og stadion/ulike arrangement i bykjernen/Schjongslunden, 
har blitt mer fremtredende enn tidligere.  

Kort sagt vil anleggelse av vei tett opp til eiendommen forringe kvaliteten og opplevelsen 
av å bli bo i området. Opphold ute på sydvendt terrasse om sommer er tidvis i dag en 
utfordring med all trafikk og støv. Det er også forbundet med en viss risiko både å kjøre 
inn og ut fra eiendommen, og av sikkerhetshensyn blir ikke lenger hovedinngang 
benyttet som innkjørsel for oss som bor i Tandbergmoveien 14. 

Jeg stiller spørsmål ved fremgangsmåten ved beregning av støynivå.  Dette er ikke utført 
på grunnlag av reell støy, men ved beregninger ut i fra det faktum at det er 
gjennomføring forbudt og 30 km sone over Tandbergmoen. I Kommunedelplanen for 
Krakstadmarka heter det imidlertid at en utbygging nødvendigvis vil medføre 
konsekvenser for luft og støynivå i området som ett resultat av endring i terreng, 
boligbygging og større trafikk og menneskelig aktivitet. Videre: I anleggsfasen vil det 
genereres mye tungtransport til og fra området. Dette må vurderes nærmere i 
utarbeidelsen av detaljreguleringer. Tiltak for å minimere ulempene for berørte parter, 
for eksempel gjennomføringer om utbyggingstrinn og valg av adkomstvei. 



2. Eksisterende og kommende bebyggelse. 

Hva inngår i begrepet ”lavblokk” og i hvilke deler av områder skal disse ligge? Dersom det 
ikke gjøres grundige vurderinger for plassering av bygg og annen infrastruktur, vil større 
terrenginngrep kunne medføre skred. 

Hvem er ansvarlig om det oppstår sprekker i bygninger eller at huset ”glir”? ”  
Sitert fra NGI rapport: ”kvikkleire er ikke blitt påvist, men flere boringer er grunne og det 
er derfor ukjent hvilke masser som befinner seg på dypere nivåer. Eventuelle områder 
for terrasseblokker i bratte områder må undersøkes ved fjellkontrollboringer, og 
ovenforliggende skråning modifiseres slik at denne er stabil. Store deler av 
reguleringsområdet er bratt og ravinert, og for plassering av bygg må en ta hensyn til 
bevegelse i skråning ovenfor og utglidninger på nedsiden som påvirker hus eller hage. På 
grunn av uoversiktlige grunnforhold må arealplanen stedvis gjennomføre mer detaljerte 
grunnundersøkelser der forholdene tilsier det. Ved videre detaljering av reguleringsplan 
må skredfare i tillegg dokumenteres og utredes nærmere for det enkelte området.  

Oppsummering 
Jeg ser at planarbeidet ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel i.f.h.t ny vei mot 
Lisletta.  Det er heller ikke igangsatt ny E16 mellom Sundvollen og Styggedalen og jeg vil 
gjerne vite hvordan utbygger forholder seg til dette.   

ROS analysen Kommunedelplan for Krakstadmarka er signalrød når det gjelder bl. a. 
rasfare, økning i biltrafikk og trafikkstøy.  Hvilke tiltak iverksettes for å skjerme de som 
allerede bor i området og de som skal komme?  

Jeg er ingen motstander av utbygging av Krakstadmarka, men er betenkt når det skal gå 
utover kvalitet og trivsel for de som allerede er etablert i området.  Jeg savner også 
innspill og vurderinger fra miljørettet helsevern i kommunen, som skal bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og gode miljømessige forhold for alle i 
kommunen og sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning 
på helsen.  
 
Mvh 
Heidi E.N. Haugen 
Tandbergmoveien 14 
3511 Hønefoss 
Tlf. 90789737 
heelin@hadeland-energi.net  
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

BESTEMMELSER
Kommunedelplan for Krakstadmarka

Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø - og arealforvaltning, 26 . 06.2016

1.gangs behandling i planutvalget 03.12.12 , SAKNR . 140/12
1. gangs behandling i formannskapet 04.12.12, SAKNR. 260/12
2 .gangs behandling i kommunestyret 30.06.2016 saknr. 90/16

Med hjemmel i Plan - og bygningslovens (Pbl) § 11 - 9 fastsettes bestemmelser til
kommunedelplanen. Juridisk bindende bestemmelser står i ramme. Øvrig tekst, nedenfor
ramme, er retningslinjer. Tiltak som ikke er i samsvar med de juridisk bindende
bestemmelsene i rammene må behandles som dispensasjon eller plansak. Retningslinjene
gir da veiledning for kommunens behandling. Retningslinjene er kun veiledende og kan
ikke brukes som selvstendig begrunnelse for vedtak, men er ment som en klargjøring av
hvordan bestemmelsene skal forstås.

KOMMUNEPLANBESTEMMELSER TIL AREALDELEN.

§ 1. Generelle bestemmelser
Disse planbe stemmelsene er gitt i hht Planlovens § 11 - 7 Arealformål og § 11 - 8
Hensynssoner. De er delt i juridisk bindende bestemmelser og utdypende retningslinjer som
ikke er juridisk bindende.
Tiltak som ikke er i samsvar med de juridisk bindende bestemmelsene i ra mmene, må
behandles som dispensasjon eller plansak.

I tillegg til disse bestemmelsene gjelder kommuneplanens alminnelige bestemmelser.
Den viste arealbruken kan justeres og fravikes i noen grad når reguleringsplaner
opparbeides. Kommunen avgjør om endring ene er så store at de vil kreve
konsekvensutredning.

§ 2. Planformål. Planlovens § 11 - 7
Planen er delt inn i følgende formål, nåværende og fremtidige:
1. Bebyggelse og anlegg.

1. Boligbebyggelse B 1 - 10 og B_F1 - 15
2. Bebyggelse og anlegg BA_F
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3. Offentlig t jenesteyting BOP_F 1 - 2
4. Uteoppholdsareal BUT_F 1 - 4

2. Samferdsel og teknisk infrastruktur
1. Samlev eger
2. Samleveger på bru

3. Grønnstruktur
1. Naturområde GN 1 - 3
2. Turdrag GTD_F 1 - 4

4. Landbruks - , natur og friluftsområder
1. Landbruks - , natur og friluftsom råder L 1 - 12

§ 3. Hensynssoner. Planlovens § 11 - 8.
Planen har følgende faresoner:

1. Ras - og skredfare H310_1 - 2
2. Flomfare H320_1
3. Høyspentlinjer H370_1
4. Bevaring naturmiljø H560_1 - 4

§ 4. Bruk og vern av vassdrag, med tilhørende strandsoner
1. Bruk og vern av sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone V

§ 5 . Bebyggelse og anlegg.

§ 5 .1 Felles for alle byggeområder

§ 5 .1.1 Plankrav PBL 11 - 9.1

I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan - og bygningslovens
20 - 1 a), b), c), d), g), h), i) j), k), l) og m) og § 20 - 2 ikke finne sted før området inngår i
detaljplan.

Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil forhindre utarbeidelse eller
gjennomføring av reguleringsplan:

- Mindre tilbygg, påbygg eller ombyg ging av eksisterende bebyggelse.
- Installasjoner og bygninger som er del av kommunaltekniske anlegg.

• Mindr e byggearbeid, i henhold til sak § 4 - 1 og pbl § 20 - 3 tiltak som i kke krever søknad og
tillatelse , omfattes ikke av plankravet.
• Pbl § 20 - 1 gjeld er tiltak som krever søknad og tillatelse. Dette omfatter de fleste vanlige
byggetiltak på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder.

§ 5 .1.2 Utbyggingsrekkefølge. Pbl 11 - 9.4

I byggeområder for nye bolig er kan utbygging ikke finne sted før følgende f orhold er vist og
beskrevet hvordan disse skal løses i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter
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og retningslinjer;
- Tekniske anlegg, dvs. veg, vann - og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring.
- Trafikksikker atkomst for gående, syklend e og kjørende.
- Skolekapasitet og trafikksikker skolevei.
- Lekeareal
- Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn.
- Natur og kultur
- Grunnvann
- Universell utforming
- Ekstremnedbør/overvann
- Konsekvenser for miljøv erdier tilknyttet S torelva

Dimensjonering av teknisk infrastruktur som skal overtas av kommunen skal avklares med
tanke på kapasitet.

§ 5 .1.4 Støy.§11 - 9.6

Det skal dokumenteres at anbefalte støygrenser i tabell 2 i” Retningslinjer for behandling av
stø y i arealplanleggingen, T - 1442 ” følges ved planlegging av ny virksomhet eller
bebyggelse.
Det skal videre ved detaljregulering av delområder kartlegges i hvilken grad eksisterende
boliger langs atkomstveier blir berørt av støy som følge av utbygging iht. p lanforslaget. Der
det blir krav om tiltak for å redusere støy skal tiltakene dimensjoneres i forhold til beregnet
støy ved full utbygging av hele kommuneplanområdet.

Innen planområdet skal det ikke anlegges virksomheter som er uvanlig mht . støy i område r som
i hovedsak er et boligområde.
Ved detaljregulering skal det vurderes om tiltaket utløser krav om støyskjerming. Dersom krav
om støyskjerming utløses skal tiltak for støyskjerming dimensjoneres og utformes i henhold til
en full utbygging av kommunepla nområdet for å hindre at utførte tiltak senere må gjøres om.

§ 5 .1.5 Geotekniske og hydrogeologiske undersøkelser. §11 - 9.8

Det skal i alle reguleringsplaner dokumenteres at geotekniske og hydrogeologiske fo rhold er
ivaretatt . Kommunen avgjør dette i hvert enkelt tilfelle.

§ 5 .1.6 Universell utforming. §11 - 9.5
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det så langt det terrengmessig er praktisk mulig,
tas hensyn til tilgjengelighet for alle i tråd med prinsippene om universell utforming.

Utbyggere må do kumentere dersom det ikke er praktisk/økonomisk mulig å ha mer enn 50
% leiligheter som er tilrettelagt for universell utforming innen hvert delfelt.

§ 5 .1.7. Utbyggingsavtaler. §11 - 9.2

Det skal søkes å inngå utbyggingsavtaler mellom kommunen og privat e utbyggere.
Hensikten er at utbyggere tar sine forholdsmessige andeler av felles samferdsels - og
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infrastrukturanlegg.

§ 5 .1.8. Fjernvarme. §11 - 9.3

Planområdet ligger i konsesjonsområdet for fjernvarme. Større bygninger kan bli påkrevd
knyttet seg til f jernvarmeanlegg. Ved detaljre g ulering av de ulike delområdene skal
muligheten for tilknytning til fjernvarme utredes.

§ 5 .1.9. Overvann. §11 - 9.3

Overvann skal håndteres lokalt eventuelt med fordrøyningsbasseng til nærmeste vassdrag.

§ 5 .1.10. Byggegre nser til terrengskråninger. §11 - 9.5

Alle bygg og anlegg skal forholde seg til nærmeste terrengskråning slik geotekniske
rapporter krever i hvert enkelt tilfelle. Hvis ikke stedlige geotekniske forhold er
detaljundersøkt gjelder en byggegrense på 20m.

§ 5 .1.11. Kulturminner. §11 - 9.7

Områdene er befart mht . automatisk fredede kulturminner. Der en finner slike som ikke er
forhåndskjent skal alle arbeider stanses og vernemyndighetene varsles.

Kjente kulturminner kan søkes frigitt som ledd i reguleringsplan behandlingen.

§ 5 .2 Boligbebyggelse . Eksisterende B 1 – 10 og fremtidige B _ F1 - 15 .
§ 5 .2.1 Fellesbestemmelser boligområder §11 - 7.1
Områdene B_1 - 10 (eksisterende områder) kan fortettes innenfor rammene av gjeldende
plan . Bebyggelsen tilpasses natur og la ndskap, og eksisterende boligers form , farge og
størrelse.

De nye områdene for boliger B_F1 - 15 skal ha minimum 40 % BRA , og tilpasses
områdenes grunnforhold, lands kap , naturforhold og naboskap.

Innen de nye områdene for boliger B_F1 - 15 skal det være avs att felles gang - /sykkelveger
og/eller turdrag som tillater allmennheten fri ferdsel til offentlige veger og grøntområder.

For hver bolig gjelder kommunens vedtekter og krav om parkering og tilgang til fri - og
lekeområder. I hvert boligområde skal det avse ttes tilstrekkelige områder for nevnte formål,
i hht kommunens arealnormer.

Områdene kan der det er nødvendig og hensiktsmessig planeres og terrenget stedvis senkes
for å tilrettelegge for boligbebyggelse.
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§ 5 .2.2 De enkelte boligområdene.§11 - 7.1

B 1 – B 10 .
Dette er eksisterende områder som kan fortettes med konsentrert småhusbebyggelse.

B_F1 - 5 . Området skal bebygges med konsentrert småhusbebyggelse, men med muligheter
for noe blokkbebyggelse.

B_F 6 - 1 5 .
Området skal bebygges med konsentrert småhusbebygg else og blokkbebyggelse.

§ 5 .3 Bebyggelse og anlegg, fremtidig. BA_F

§ 5 .3.1 Forretninger /bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting
Området skal bebygges med forretninger og eller bebyggelse for offentlig eller privat
tjenesteyting som stø tter opp under områdets funksjon som nærsenter.

§ 5 .3 Offentlig tjenesteyting. BOP_F1 .

Området skal benyttes til barnehage og eller syke - /pleieinstitusjoner.

§ 5 .4 Offentlig tjenesteyting. BOP_F2 .

Området skal benyttes til barnehage.

§ 5 .5 Uteopph oldsareal. BUT_F1 - 4

Områdene skal tilrettelegges for alminnelig opphold og lek. Vegetasjonen skal være
parkmessig. I områdene kan det etableres anlegg og mindre bygg som fremmer formålet
med bruken. Uteoppholdsarealene skal være felles eie.

§ 6 . Samferds el og teknisk infrastruktur

§ 6 .1 Samleveger . §11 - 7.2

Ved detaljregulering tillates justering av viste traseer. Endring av trase skal ikke komme i
konflikt med ve gens funksjon som samleveg.

§ 6 .2 Gang - /sykkelveg . §11 - 7.2
De r kan anlegges gang – og sykkelveg langs samlevei og internveier, samt innfor turdrag.

Vegene skal ha standard som samleveg, eventuelt med fortau. Byggegrense til vegene skal
være 10m fra senterlinje n . Vegene skal være i offentlig eie. Vegstandard skal godkjennes av
kommunen.

Det stille s krav t il konsekvensutredning til gang brua mht . brukarenes betydning for
grunnens stabilitet (geoteknikk) og mulige strømningspåvirkning i elva.
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Vegstandard skal godkjennes av kommunen.

§ 7 . Grønnstruktur

§ 7 .1 Naturområde. GN1 - 2 . §11 - 9.6

I naturomr ådene skal det kun hugges og gjøres inngrep for skogskjøtsel og for å hindre
naturskade. Stier kan vedlikeholdes/et ableres. Varige inngrep er ikke tillatt.

§ 7 .2 Turdrag. GTD _ F1 - 4. §11 - 9.6

I turdragene kan det opparbeides og vedlikeholdes stier og hvile plasser. Hvis mulig bør det
tilrettelegges helt eller delvis for universell utforming. Stier og oppholdsplasser kan ha
harde dekker.

§ 8 . Landbruks - , natur og friluftsområder

§ 7.1 Landbruks - , natur og friluftsområder. L1 - 1 2 . §11 - 7 . 5

I disse områdene k an det drives tradisjonelt skogbruk.

I områdene kan det ikke gjøres bygge - eller anleggsmessige tiltak som ikke er nødvendig for
skogsdriften.

Der det hugges i eller ved siden av stier skal hogstavfall ryddes. Terreng tilbakeføres til naturlig
tilstand i de tilfeller hogstmaskiner gjør vesentlige sår i terrenget.

§ 9 . Hensynssoner §11 - 8.a

§ 8.1 Ras - og skredfare. H310 _1 - 2

Gjelder områder med kvikkleire. I disse sonene skal det ikke gjøres bygnings - eller
anleggsmessige tiltak som kan påvirke stabilitet en negativt eller som kan være til skade eller
usikkerhet for selve tiltakene.
Så langt det er skjøtselsmessig forsvarlig skal trær og annen vegetasjons rotsystemer
bevares.

§ 9 .3 Høyspenningsanlegg. H370_1.

I disse sonene kan det ikke anlegges bygninge r med rom for varig opphold. Områdene kan
bebygges dersom høyspentkablene fjernes eller legges i kabelgrøfter.

§ 9 .4 F lom H320_1.

Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for en
200 - årsflom, med mindre det utf øres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. Det samme
gjelder ved fornying og eller reetablering av eksisterende bebyggelse.
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§ 9 .5 B ruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone H560_1 - 4

Gjelder bekkedrag. I disse områdene, også der planen till ater inngrep, skal en sørge for at
stedlig grunnvannsnivå ikke endres vesentlig. Stedlig vegetasjon skal i størst mulig grad
bevares. Tiltak i planområdet skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til
forurensning av bekkedraget.
Bekkeløpene skal i størst mulig grad være åpne.

§ 10 . Rekkefølgebestemmelser

1. Før det gis brukstillatelse for det enkelte delområde skal støybelastning vurderes,
herunder vurdering av tiltak for eksisterende boliger langs atkomstvei til delområdet .
N ødvendige støyti ltak skal være ferdigstilt .

2. Før det gis brukstillatelse for område B_F1 skal uteoppholdsareal BUT_F1 samt vei
– og gangforbindelse fram til BUT_F2 være opparbeidet. Dessuten ska l det være
tilfredsstillende veiforbindelse til FV35 ved Hvervenkastet.

3. Før det gis brukstillatelse for område B_F2 skal uteoppholdsareal BUT_F2 samt vei
- og gangforbindelse frem til B_F3 - 5 være opparbeidet. Dessuten skal vei - og
gangforbindelse frem til B_F7 sikres gjennomføring. Det skal også være
tilfredsstillende atkomst og kryss til FV 241 Hadelandsveien.

4. Før det gis brukstillatelse for område B OP_F2 skal vei – og gangveiforbindelse frem
til B_F2 samt BUT_F2 være opparbeidet. Det skal også være tilfredsstillende
atkomst og kryss til FV 241 Hadelandsveien.

5. Før det gis bruks tillatelse for område B_F3 - 5 skal uteoppholdsareal BUT_F3 og vei -
og gangforbindelse frem til B_F6 være opparbeidet. Dessuten skal vei - og
gangforbindelse frem til B_F7 sikres gjennomføring. Det skal også være
tilfredsstillende atkomst med tilhørende kry ss til FV 241 Hadelandsveien.

6. Før det gis brukstillatelse for område B_F6 skal vei - og gangforbindelse fram til L6
være opparbeidet. Dessuten skal vei - og gangforbindelse frem til B_F7 sikres
gjennomføring. Det skal også være tilfredsstillende atkomst til FV 241
Hadelandsveien.

7. Før det gis brukstillatelse for områdene B_F7, B_F8 , B_F9 , B_F10 , B_F11 B_F12 ,
B_F15, BOP_F1 og BA_F , skal vei – og gangveiforbindelse fram til det enkelte
område være gjennomført. Dessuten skal kryss, vei - og gangforbindelse fra FV 163
Ole Thorkelsens vei oppgraderes og opparbeides fram til området B_F6 , slik at den
knyttes sammen med vei som føres fram til BF_F6 . Gangbruforbindelse fra
Støalandet til Ringeriksgata skal også være opparbeidet før det gis brukstillatelse.
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8. Fø r det gis bruk stillatelse til områdene B_F1 3 og B_F1 4 skal vei – og
gangveiforbindelse og tilhørende kryssløsning fra FV 163 Ole Thorkelsens vei være
oppgradert. Dessuten skal BUT_F4 være opparbeidet.

9. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor hensynsso ne H560 1 - 4 skal vurdering av
konsekvenser for miljøverdiene tilknyttet Storelva og de aktuelle bekkedrag, samt
plan for eventuelle avbøtende tiltak, dokumenteres.

10. Før det gis igangsettingstillatelse for områdene BOP_F2 , B_F2 - 6 skal bygging av ny
E16 mell om Sundvollen og Styggedalen være igangsatt .
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439 detaljregulering for Hvervenkastet - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet 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 planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må opparbeides 

før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  

 

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og de 

konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  

 

 

  

Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller Fossen Utvikling AS 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Fagkyndig Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Eieropplysninger gnr/bnr 38/119 – Møbellageret Arnfinn H Bakke AS 

gnr/bnr 38/135 – Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS 

gnr/bnr 38/136 – Certas Energy Norway AS (bensinstasjonen) 



- 

Arealstørrelse Hele planområdet har et areal på 30 daa 

gnr/bnr 38/119 – 3,93 daa 

gnr/bnr 38/135 – 1,82 daa 

gnr/bnr 38/136 – 6,90 daa 

Arealutnyttelse Parkeringsarealene for 38/119 og 135 er skilt ut som et eget formål. 

Utnyttelsen er derfor tilsvarende høy.   

gnr/bnr 38/119 – 85% BYA 

gnr/bnr 38/135 – 60% BYA  

gnr/bnr 38/136 – 15% BYA 

Parkering Det er separat parkering for gnr/bnr 38/136, lik tidligere utforming. 

 

Gnr/bnr 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal og det vil 

være 221 parkeringsplasser for bil, 11 HC, 3 for elbil og 50 

sykkelparkeringsplasser for disse to tomtene.  

Overordnet plan Kommuneplanen er grunnlaget for detaljreguleringen. Planforslaget 

strider mot kommuneplanen da området er regulert for "erverv" i den 

gamle planen og "næring" i det nye forslaget.   

Plantype Privat detaljregulering jf. §12-3 

 

Sammendrag 

Det ble forespurt om endring av gjeldende reguleringsplan høsten 2016. Formannskapet vedtok 

21.11.17 at planarbeidet skulle startes opp. Hensikten med endring av reguleringsplanen er å 

tilrettelegge for en dagligvareforretning på Hvervenkastet i eksisterende bygningsmasse. 

 

Gjeldende reguleringsplan spesifiserer at dagligvareforretning ikke kan opprettes og begrunner 

dette med den økningen i trafikk man antok en slik etablering vil innebære, men denne planen 

er nesten 30 år gammel (datert 30.11.1989) og det kan argumenteres med at denne 

bestemmelsen kanskje ikke er like aktuell nå som da.  

 

Opprettelse av dagligvare på Hvervenkastet kan være problematisk av ulike årsaker, både med 

hensyn til samfunnsutvikling og trafikk, men det er mange ulike variabler som spiller inn så 

man kan ikke være sikker på utfallet. Derfor anbefaler rådmannen at planen sendes på 

høring/offentlig ettersyn.   

 

Noen forhold må løses før en eventuell 2. gangsbehandling.  

For det første så må alle tiltak som er lagt til grunn for trafikkutredningen inn i planen i form av 

rekkefølgebestemmelser. Dersom dette ikke gjøres vil man vedta en plan der konsekvensene av 

hovedtiltaket ikke blir ivaretatt. Dette er ikke ønskelig.  

I tillegg må plankartet rettes opp. I trafikkutredningen anbefales det at overgangsfeltet ved 

innkjøringen til planområdet flyttes nærmere Arnold Dybsjords vei. Dette vil delvis være 

utenfor planområdet, og derfor utenfor plankartet, men fotgjengertraséen fra det nye 

overgangsfeltet og inn på eiendommen må tegnes inn i plankartet slik at man ivaretar gående.  
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Innledning / bakgrunn 

Det foreslås en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan 113-01 Hvervenmoen. Ved 

vesentlig endring er planprosessen som ved ny plan. PlanID og navn på ny plan blir 439 

detaljregulering for Hvervenkastet. 

 

Gjeldende reguleringsplan, 113 Hvervenmoen vedtatt 30.11.1989, spesifiserer i §3.1 at 

"Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, 

f.eks. matvareforretning.". Hensikten med dette planforslaget er å endre denne paragrafen slik 

at etablering av dagligvareforretning vil være mulig.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I 2010 ble det på ny fremmet et ønske om å opprette en dagligvareforretning på 

Hvervenkastet. Den gang ble sak om regulering behandlet i hovedkomiteen for miljø og 

arealforvaltning med positiv innstilling fra rådmannen, men med negativt endelig vedtak. 

Vedtaket ble begrunnet med pågående arbeid med ny kommuneplan, som de den gang så for 

seg ville være ferdig i 2013, da de ikke ønsket å gi dispensasjon for gjeldende kommuneplan 

når ny kommuneplan var under opparbeidelse. Saken kom opp igjen i 2017 og hovedutvalget 

for miljø og areal vedtok at planarbeidet skulle startes opp. Oppstartsmøte ble avhold 

16.01.2018.    

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

I dag er området i stor grad utbygd. Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 38/119, 

38/135 og 38/136. I gjeldende reguleringsplan er alle tomtene regulert til erverv. 

 

38/119 eies av Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og består av ett lager-/forretningsbygg. 

Bygget har 4850m2 med handel, fordelt på følgende forretninger: møbelhandel 2450 m2, 

interiørhandel 1000 m2, kontormøbler 440 m2 og sportshandel 960 m2.  

 

38/135 eies av Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS. På denne eiendommen er det i 

dag en gjestegård med bevertning og overnatting.  

38/136 eies av Certas Energy Norway AS og omfatter arealet til bensinstasjonen.  

 

Planforslaget 

Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering av forslagsstiller Bjørn Leifsen ved 

Fossen utvikling. Fullstendig planforslag ble mottatt 16.11.18. 

 

Hensikten med planforslaget er Coop sin etablering av en dagligvareforretning i eksisterende 

forretningsbygg på gnr/bnr 38/119. Det er konseptet Coop Extra som ønskes etablert, med et 

areal på 1840m2 som inkluderer butikklokale samt lager, personalrom og andre birom.  

 

Planen medfører ingen endringer i eksisterende bygningsmasse, siden parkering er skilt ut som 

et eget formål, og byggegrenser og bebygd areal (BYA) tillater i praksis ingen utvidelse av 

bygningene. Dagens reguleringsplan begrenser byggehøyder til 10, 11 og 13 meter over 

eksisterende terreng for henholdsvis bensinstasjonen, gjestegården og forretningslokalet. 

 

Det er i situasjonsplanen tegnet inn endringer på parkeringsarealet som sikrer tryggere ferdsel 

for myke trafikanter. Tiltakene er som følger: fartshumper og brolagt gangsone foran 

inngangspartiet til forretningslokalet og gjestegården, samt dedikert sykkel- og 
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handikapparkering i umiddelbar nærhet til inngangspartiene. Situasjonsplanen er i 

utgangspunktet ikke juridisk bindende.   

 

Hele planområdet er på ca. 30 daa og inkluderer alle de tidligere nevnte eiendommene. 

 

I forbindelse med planforslaget er det blitt gjennomført en trafikkutredning. Denne ble utført av 

Asplan Viak, på bestilling fra forslagsstiller. Denne legger til grunn flere trafikale tiltak som må 

gjennomføres. Konsekvensene av etablering av dagligvarehandel, sett i sammenheng med 

forventet trafikkvekst, vil uten disse tiltakene medføre overbelastning av veien. Tiltakene 

forklares nøyere i trafikkutredningen, men kort fortalt er det snakk om flytting av overgangsfelt 

og en endring av rundkjøringen Hvervenkastet/Osloveien.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er plan 113-01 Hvervenmoen vedtatt 30.11.1989 

(se s. 5 i planbeskrivelsen). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til 

ervervsområde, som omfatter kontor, forretning, industri og lager. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 

og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.   

 

Uttalelser til planoppstart 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varslet forslagsstiller oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 31.01.18 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 03.02.18. Oppstart ble også 

kunngjort på kommunens nettsider. Det kom inn totalt fem uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Vurdering av de enkelt innkomne uttalelser fremgår av kommentarer i eget vedlegg.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kapittel 5 står det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og 

lokalsamfunn gjennom:  

d) "Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet." 

e) "Lokalisering av handel og annen næringsvirksomhet skal ta utgangspunkt i ABC-modellen 

– "rett virksomhet på rett sted." 

 

Både transport og lokalisering er omdiskuterte temaer i dette planforslaget. Dette vil bli drøftet 

videre i rådmannens vurdering av planforslaget.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007, er området avsatt til erverv. I arealdelen som 

er under opparbeiding nå er området avsatt til næring. Planforslaget er derfor i strid med 

overordnede planer.  

 

Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 

I analysen, vedtatt 13.12.12, er følgende punkter relevante: 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen.  

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak. 
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Planforslaget er i strid med analysens punkter om tillatt etablert næringsvirksomhet. 

 

Juridiske forhold  

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

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

og arealforvaltning og formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

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

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Etablering av en dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil ha flere positive effekter. Det er mange 

boliger og arbeidsplasser i nærheten, og det bygges flere boliger, som alle da vil få en butikk i 

gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan føre til flere gående og syklende og 

redusere biltrafikken. Butikken vil ikke konkurrere nevneverdig med sentrumshandelen, da det 

allerede er dagligvarebutikker på Eikli næringsområde og langs Osloveien. Butikken vil trolig 

føre til redusert trafikk i Dronning Åstas gate ned til Eikli næringsområde, som i dag er en 

tungt trafikkert vei. 

 

Infrastruktur 

Planen vil kreve gjennomføring av tiltak i henhold til trafikkutredningen. Rådmannen er positiv 

til disse, da de vil ifølge trafikkutredningen redusere forventet trafikkbelastning og føre til en 

tryggere trafikksituasjon i området rundt planområdet. Dersom disse trafikktiltakene ikke 

gjennomføres vil trafikkbelastningen i området bli så stor at det vil føre til en overbelastning av 

veikapasiteten. Det er derfor viktig at alle tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen 

blir tatt med i planen som rekkefølgebestemmelser. Dersom dette ikke blir gjort bør ikke 

planen vedtas uten at det foreligger en ny trafikkutredning som klart viser konsekvensene av å 

ikke gjennomføre tiltakene som er foreslått.  

 

Området består i hovedsak av bygninger og parkeringsareal, med noe opparbeidet 

grøntområder mot fortau og hovedvei. Planen vil, dersom situasjonskartet gjøres juridisk 

bindende, medføre opparbeiding av tiltak som vil sikre tryggere ferdsel for myke trafikanter. 

Tiltakene består av enkel grønnstruktur, hensynssoner for myke trafikanter og parkering for 

sykler og forflytningshemmede. Rådmannen anser disse tiltakene som positive, da de vil skape 

et klart skille mellom trafikantgrupper og tilrettelegge for oversiktlig trafikkflyt på 

parkeringsområdet, og anbefaler derfor at tiltakene blir lagt inn som rekkefølgebestemmelser.  

 

Parkering er todelt innenfor planavgrensningen da det er en separat parkering for gnr/bnr 

38/136, mens 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal. For 38/136 vil det bli som 

det har vært tidligere. For de to andre tomtene vil det være 221 parkeringsplasser for bil, 

hvorav 11 HC og tre er for elbil, noe som er iht. parkeringsnormen. I tillegg vil det være 50 

sykkelparkeringsplasser. Dette er færre enn parkeringsnormen, som krever 133 for denne 

planen, men det hevdes fra i planforslaget at dette er flere sykkelparkeringer enn det realistisk 

sett vil være behov for. Rådmannen anser dette som tilstrekkelig.  
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Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Planforslaget utløser ingen 

tilknytningsplikt, da denne kun omfatter nye bygninger eller hovedombygginger for bygg på 

over 1000 m2 BRA. 

 

Innkomne uttalelser 

Det er kommet inn fem uttalelser hvorav tre er tilfredsstillende kommentert av forslagsstiller. 

De to andre er uttalelsene fra Fylkesmannen og CBRE.   

 

Fylkesmannens kommentar er besvart til en viss grad, men poenget om at biltransporten til 

området vil øke betraktelig ved etablering av dagligvarehandel, er ikke kommentert av 

forslagsstiller. 

 

CBRE er positive til forslaget, men forutsetter blant annet at adkomsten til bensinstasjonen 

ikke skal forringes. Ved etablering av dagligvareforretning på Hvervenkastet vil trafikken øke, 

spesielt i utkjøringen av området, og derfor vil atkomsten forringes. Det er heller ikke planlagt 

noen tiltak i krysset som kan gjøre trafikkavviklingen bedre.       

 

Alle uttalelsene og kommentarer til disse er vedlagt planforslaget.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Det er ikke registret radon i grunnen, man kan ikke utelukke at det kan forkomme, men antar 

det som lite sannsynlig.  

 

Det ligger en bensinstasjon innenfor planområdet. Denne har vært driftet i nærmere 30 år uten 

uønskede hendelser. Det er tatt sikkerhetsmessige tiltak som er naturlig for et slikt anlegg, og 

selv om konsekvensen ved mulige uhell er stor er risikoen vurdert som lav.  

 

Tiltaket vil forårsake økt trafikk både med motoriserte kjøretøy og myke trafikanter. Det vil 

derfor også føre til tilsvarende økning i fare for trafikkulykker. ROS-analysen vurderer dette 

som lite sannsynlig da det er lav hastighet i området og et godt utbygd nett av gang- og 

sykkelveier.  

 

ROS-analysen konkluderer med at risikonivået er lavt. Rådmannen anser utredningsplikten som 

oppfylt. 

 

Andre forhold som bør belyses 

Det er noen forhold som kan vise seg å være noe problematiske ved planforslaget, eller som 

burde diskuteres ytterligere.  

 

Ved første utkast av planforslaget ble det lagt ved en trafikkutredning som var i større grad 

negativ til planforslaget enn den trafikkutredningen som nå ligger ved. Kommunen hadde noen 

kommentarer til denne utredningen, blant annet at utregningene måtte gjelde for ti år frem i tid, 

og at bevertning også måtte tas med i beregning av trafikk. Trafikkutredningen som fulgte med 

det andre utkastet til planforslaget var meget forskjellig fra den første utredningen. I 

planforslaget blir det hevdet at årsaken til endret trafikkutredning er at det er et begrenset 

antall parkeringsplasser. Dette ble ikke tatt med i beregningene i den første utredningen, men 

det ble tatt med i den andre.  

Resultatet av denne endringen i utredningen viser mindre generert trafikk enn tidligere antatt 

siden full parkeringsplass vil gjøre at potensielle kunder kjører videre. Rådmannen mener 
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derimot at det er mer komplekst enn utredningen tilsier. Full parkeringsplass hindrer ikke 

besøkende å kjøre inn. De som kjører inn vil da måtte vente på ledig plass, eller kjøre ut igjen, 

noe som uansett generer trafikk på området. Antall parkeringsplasser kan begrense besøkstallet 

noe, da kunder kan velge å kjøre forbi om de ser det er fullt. Da utkjøringen fra Hvervenkastet 

er et av to steder som er nær overbelastning som følge av planinitiativet, vil dette være noe 

som er verdt å merke seg. 

 

I følge trafikkutredningen vil det kunne bli opptil 54m kø inne på planområdet. Dette blir 

forsvart med at "De teoretisk beregnede «køene» inne på parkeringsområdene vil i praksis 

være at bilene vil stå på egne p-plasser før de kjører ut. Det trengs derfor ikke egne 

oppstillingsarealer for dette.". Rådmannen er uenig dette. Når kundene skal kjøre ut, så venter 

de ikke på egen parkeringsplass til det er klart. 

 

I planforslaget hevdes det at de kundene som kommer fra byen og som skal forbi 

Hvervenkastet og mot Ask, uansett vil kjøre forbi innkjøringen, og derfor ikke vil generere mer 

trafikk. Det som ikke nevnes er at disse kundene vil generere trafikk inne på området, og som 

tidligere nevnt er utkjørselen fra planområdet til Osloveien ett av de punktene som i dag er nær 

maksimal kapasitet.   

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger også må gi svar på om lokalisering av 

tiltaket er egnet med tanke på konsekvensene for befolkning, trafikk og byutvikling. Under 

kapittel 7.2 i planbeskrivelsen omtales planens relevans for byutvikling, herunder Hønefoss, 

boligområder og lokalisering av arbeidsplasser. Temaet kommer også opp i kapittel 7.3.7 om 

konkurranse. Rådmannen kan ikke se at det er utredet hvilken påvirkning opprettelsen av en 

dagligvareforretning på Hvervenkastet kan ha for andre handelslokasjoner som Hallingby, Nes 

eller Sokna. Det er umulig å forutse om hyttetrafikken fra Oslo kommer til å benytte den nye 

butikken på Hvervenkastet eller andre dagligvarebutikker mellom Oslo og hytten. Det 

anbefales ikke at dette utredes nærmere. Kommunen skal også være tilbakeholden med å aktivt 

styre markedskonkurranse i kommunen. Kommunen skal ikke kommentere om opprettelse av 

ny butikk er ansvarlig for at andre butikker må legges ned grunnet økt konkurranse, men hvis 

nedleggelse av lokalbutikk på noen av tettstedene i kommunen vil ha negativ innvirkning på 

lokalsamfunnet der, så er det verdt å merke seg. En nærbutikk er viktig for stedsutvikling, og 

dersom en lokalbutikk må legges ned vil det ikke være like enkelt å videreutvikle området. 

Nedleggelsen av en butikk vil også føre til økt bilbruk. Problemstillingen er derfor likevel 

aktuell i den senere vurderingen av planen. 

 

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger må gi svar på størrelse og omfang av 

handelskonseptet. Dette er ikke gjort fordi Coop Extra er det eneste konseptet Coop ønsker å 

opprette. Det finnes ett annet konsept som er mindre, Coop Marked, men dette er butikker 

som ofte opprettes i små tettsteder. Dagligvarestørrelsen som tillates i planforslaget er 1835 

m2. Dette inkluderer alt av salgsareal, lager, personallrom og andre rom i tilknytning til 

butikken. Dette strider direkte med §6.4 i forslaget til ny kommuneplanens arealdel: "Formålet 

omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye og utvidelse av eksisterende 

forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i kommuneplanens arealdel. Ved 

regulering kan detaljhandel for dagligvarer med inntil 800 m2 BRA salgsareal etableres i større 

områder for boligbebyggelse med minimum 200 boenheter, innen en radius på 2,0 km.". 

Kommunen bør ha et bevisst forhold til om den skal tillate opprettelsen av dagligvarehandel 

som vil være i strid med kommuneplanens arealdel som snart skal vedtas. 
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Det er to tiltak, som ligger til grunn for trafikkutredningen, som ikke er tatt med som 

rekkefølgebestemmelse: forlengelse av innfart til rundkjøring Osloveien/Hvervenkastet (fra 

Hønefoss), og tilhørende grøntrabatt mot motgående kjørefil. Det er flere store arbeidsplasser 

på området, og flere som skal bygges ut, derfor vil det være flere trafikanter i området 

fremover, fra bilister til fotgjengere. Området er også en skolevei for de elevene som skal til 

Benterudskolen. I tillegg blir det for tiden sett på ytterligere sikring av Osloveien fra Eikli og 

opp til sykehuset (Sykehusbakken). Noe som betyr at Statens vegvesen har fokus på trygghet 

for myke trafikanter i området. Derfor mener Rådmannen at disse to tiltakene må utføres, og at 

de må gjøres juridisk bindende for utbygger i form av rekkefølgebestemmelser. 

Samlet vurdering 

Planforslaget strider mot den gjeldende kommuneplanens arealdel, og mot forslaget til 

kommende kommuneplanens arealdel, henholdsvis bestemmelser om formål og størrelse. 

Planforslaget strider også mot handels- og byutviklingsanalysen, som legger til grunn at det 

ikke bør etableres annen detaljhandel i randsonen til sentrumssonen.  

 

Planforslaget vil medføre økt trafikk på Hvervenkastet / Hvervenmoen, et område som allerede 

i dag er nær maksimal kapasitet. Dette kan avhjelpes med foreslåtte tiltak i trafikkutredningen, 

men disse må gjennomføres for å ha effekt. De må derfor tas med i rekkefølgebestemmelsene. 

Alle veier rundt planområdet er statlige; eventuelle merknader fra Statens vegvesen til 

planforslagets virkning på trafikken bør derfor vurderes nøye. 

Som følge av den økte trafikken og den foreslåtte utformingen av parkeringsplassen vil det 

være viktig med tiltak for å sikre myke trafikanter. Tiltakene som er foreslått i situasjonsplanen 

må derfor også tas med i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Opprettelse av en dagligvareforretning på Hvervenkastet kan påvirke handelsbalansen i 

kommunen ved at blant annet hytteturister kan velge å handle på Hvervenkastet fremfor i 

lokalbutikker på Nes, Sokna og Hallingby. Dette er imidlertid vanskelig å stadfeste da det er 

mange forhold å ta hensyn til og store usikkerheter ved en eventuell utredning. Butikkens 

innvirkning på handelsbalansen og markedskonkurransen i området skal kommunen utvise 

forsiktighet med å aktivt påvirke. Samfunnseffekten av eventuelle nedleggelser, slik som 

fraflytting fra lokalsamfunn og økt grad av bilkjøring, er derimot noe kommunen bør ta med i 

beregningen. Dette er derfor et aspekt som bør vurderes. 

 

Planforslaget vil gi beboere og nærliggende arbeidsplasser en dagligvarebutikk i gangavstand 

eller kortere kjøreavstand, noe som kan bidra til å øke grønn mobilitet. Planforslaget vil kunne 

føre til redusert trafikk i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate, da butikken vil være en 

nærbutikk for mange kunder som i dag handler ved Eikli næringsområde eller andre steder. 

 

Rådmannen er positiv til at forslaget sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Rådmannen er 

positiv til planforslaget, forutsatt at nevnte endringer knyttet til trafikktiltak og tiltak for myke 

trafikanter inntas i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Rådmannen anbefaler at planen justeres i form av at fotgjengerfeltet tegnes inn i plankartet som 

nevnt over, og at overnevnte tiltak tas inn i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen anbefaler at 

denne endringen foretas før 2. gangsbehandling. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Forslag pr 12 . 10 .2018
Revidert
Revidert

1.gangs behandling i planutvalget xxxx
Offentlig høring xxxx
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning xxxxx
Formannskapet xxxxx
Vedtatt av kommunestyret xxxxx

REGULERINGSFORMÅL

Regulert område vises med reguleringsgrense på plan kart.

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12 - 5 og 12 - 6:

1. Bebyggelse og anlegg,
– Forretninger BF 1
– Bevertning BB 1
– Bensinstasjon/vegserviceanlegg B V 1

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
– Offentlig k jøreveg o_ SKV 1 - 2
– Annen veggrunn - grøntareal S VG 1 - 3
– Parkering SPA 1

§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

§1.1 Felles bestemmelser

1. Bygg s plassering ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 2)

Bygninger skal plasseres in nenfor byggegr ense. Byggegrense er vist på plankartet .

2 . Radon. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4)

Ved nybygg skal det gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig e oppholdsareal.
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3 . Grunnforhold . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 12)

Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht sikkerhet for bygg og
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette.

4 . Overvannsanlegg . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)

Overvann skal tas hånd om på egen grunn.

Ved behov kan det anlegges fordrøyningsbasseng og andre lokale løsninger for overvann.

5 . Kulturminner . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 6)

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.

§1.2 Bebyggelse og anlegg .

Disse områdene er delt i områder for forretninger, bevertning og bensinstasjon/
vegserviceanlegg .

1 . Område for forretning B F 1 ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Område B F 1 skal nyttes til forretninger .

1 a . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Total utnyttelse skal ikke overstige 75 % BY A. Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.

Dagligvareforretningen skal maksimalt ha en samlet flate på 1835 m2. Da er lager,
personalrom og andre tilhørende arealer for drift av denne inkludert.

1 b . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Maksimal gesimshøyde 13m over eksisterende terreng .

På område t kan opparbeides parkering splasser for biler og sykler , boder og felles
avfallsoppsamling .
1 c . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1 )

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .
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1 d . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt . 3)

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna trafik kerte veger .

2 . Område for bevertning

2a. Formål bevertning ( jf. Pbl§12 - 7 pkt . 1)

Område BB 1 skal nyttes bevertningssted med overnattingsmuligheter .

2b . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Total utnyttelse skal ikke overstige 65% BYA . Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.

2c . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Bygning er kan oppføres med flat e tak. Maksimal gesimshøyde 11 m over eksisterende terreng .

På området kan opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

2d . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

2e . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna trafikkerte veger.

I rom med støyfølsom bruk skal støyretningslinjene T - 1442(2016) gjelde.

3. Bensinstasjon/vegserviceanlegg.

3a . Formål b ensinstasjon/vegserviceanlegg ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Område B V 1 skal nyttes til bensinstasjon/vegserviceanlegg .

3b . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Total utnyttelse skal ikke overstige 15% BYA . Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.
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3c . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Bygning er kan oppføres med flat e tak. Maksimal gesimshøyde 10m over eksisterende terreng .

På området kan opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

3d . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

3e . Parkering ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4 og 7)

Parkering kan anlegges på bakkeplan.

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10 - 2 og skal omfatte
minst 2 plasser.

3f . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna trafikkerte veger.

I rom med støyfølsom bruk skal støyretnings linjene T - 1442(2016) gjelde.

§ 2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§2 . 1 Fellesbestemmelser

1. Vegstandard ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4)

Vegenes standard skal så langt det passer tilpasses bevegelseshemmede i hht. Teknisk
Forskrift .

§2 .2 Kjøreveg

1. Formål kjøreveg . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Veg o_ SKV1 og 2 skal nyttes til offentlige veger.

§2 . 3 Annen veggrunn - grøntareal

1. Formål annen veggrunn - grøntareal . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Område ne S VG 1 - 3 skal nyttes til grønnrabatter. De kan beplantes med tr ær.
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§2.4 Parkering

1. Formål parkering . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

SPA1 skal nyttes til park e ringsplasser.

Parkering kan anlegges på bakkeplan.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10 - 2 og skal omfatte minst 10 plasser.

Det skal anlegges to parkeringsplasser med hurtigladestasjon for el - biler.

Det skal avsettes minimum 77 parkeringsplasser for biler og 40 parkeringsplasser for sykler
knyttet til forretningsfo rmål. For formålet bevertning skal det avsettes 21 parkeringsplasser
for biler og 10 for sykler.

Tilhørende grøntarealer skal være plen og lave busker. Det settes ikke krav til å opparbeide
dette.

§ 3 HENSYNSSONE R

§ 3 .1 Sikringssone f risikt ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 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.

§4 TILGJENGELIGHET - UNIVERSELL UTFORMING ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 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 ,
utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.

§ 5 R EKKEFØLGEBESTEMMELSER

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 ov ertatt av kommunen.

3. T rafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeid es før brukstillatelse for bygg kan gis.

4. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
P lassering av bygg , tilpasning til omgivelsene, utnyttelse av ubebygd areal, adkomst og
gan gforbindelse r , parkeringsareal inkl . sykkelparkering , plass for renovasjon .
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5. Ved byggemelding av ny bebyggelse skal det dokumenteres at det blir avsatt nok
parkeringsplasser.

6. Før det gis bruk stillatelse på dagligvarebutikk innen planområdet skal

a. fotgjengerfeltet øst for krysset me d Arnold Dybjords vei flyttes 10 m vestover
fra dagens beliggenhet, og

b. Osloveiens arm mot nord i rundkjøringen på Hvervenkastet endres, slik at det
blir to innfarter og en utfart, i stedet for en innfart og to utfarter s om i dag.

c. Gangfelt nord for rundkjøringen flyttes 20m mot nord .
d. Gangfelt sørøst for rundkjøringen flyttes 10 mot sørøst.
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1 Bakgrunn

Denne detaljregulering en fremmes fordi gjeldende plan ikke hjemler etablering av
dagligvarebutikk på tomta der det tidligere var møbelfor r etning.

Fossen Utvikling AS vil være tiltakshaver for dette området.

Planlegger har vært daglig leder/s ivilingeni ør Bjørn Leifsen.

Hønefoss, 1 2.10.2018

Bjørn Leifsen
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2 Prosess

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS har helt siden 1998 og deretter i 2010 arbeidet for å få
endret bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan slik at de kan få omdisponere
butikklokalene fra møbelutsalg til dagligvarebutikk. Saken ble de gang ene avslått av
kommunen.

Saken ble igjen tatt opp i 2017. Etter flere møter og p olitisk behandling sist i
formannskapet 21.11.2017, ble det gitt klarsignal for å starte planarbeidet for en slik
endring av gjeldene reguleringsplan. Det ble så holdt oppstartsmøte om regulering
16.1.2018 .

Planen blir en fullstendig omgjøring av eksiste rende av gammel plan med ny planID, 439 .
«Alle» tema skal utredes , og formannskapet ba spesielt om at det legges vekt på temaene
befolkning , trafikk og byutvikling.

Planen er ikke av en slik karakter at den trengs å bli behandlet i hht . bestemmelsene i pl an -
og bygningsloven om konsekvensutredninger.

Planforslaget som her fremmes er vurdert i flere omganger av administrasjonen. Ny
trafikkutredning er utarbeidet , etter at den første feilaktig baserte seg på flere
parkeringsplasser enn det faktisk er tilgan g til på stedet.

3 Varsling .

31.1.2018 ble det annonsert og sendt ut varsel om oppstart. Frist for å komme med innspill
ble satt til 26.2.2018. Planområdet ligger mellom E16 med ramper og Fv35.

Varslet område , som ligger inntil omkringliggende vedtatte planer :
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De innkomne innspill er vedlagt og kommentert i vedlegg.

4 Kommune planen.

Eksisterende kommuneplan har planlagt området til «Ervervsområde», som omfatter
underformålene kontor, forretning, industri og lager. Se nedenfor. I arealdelen for
høringsutkastet fra 2017 er området markert som næringsvirksomhet.
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5 Overordnede retningslinjer.

Aktuelle retningslinjer er:

Samordnet areal - og transportplanlegging for Osloregionen
Fylkesdelplan for handel , s ervice og s enterstruktur i Buskerud.

Håndteringen av disse retningslinjene er diskutert her senere i kapitlene om handel og
trafikk, men her skal stikkordsmessig kommenteres:

Dagligvarebutikken blir liggende i et område med mye eksisterende og planlagt
bebyggelse, samt at den vil avlaste u heldig en stor del av trafikk en i Eikliområdet,
som ligger utenfor Hønefoss sentrum. Tiltaket er derfor i tråd med samordnet areal -
og transportplanlegging.
Fylkeskommunen kommenterte ved siste behandling i 2010 at lokaliseringen ikke
var i strid med fylk esdelplanen for handel, da dette ikke er et kjøpesenter.

6 Reguleringsplan for s laget.

6.1 Tiltaket.

Planen fremmes for at Coop skal kunne etablere en dagligvareforretning i eksisterende
forretningsbygg der det tidligere har vært møbelforretning med interiør, utstyr,
barneartikler og blomster . Det planlegges en forretnin g etter konseptet «Coop Extra» med
et salgsareal på ca. 1450 m2. I tillegg kommer nødvendige lager, personalrom og andre
birom. Til sammen ca. 1840 m2.

Å bygge et annet dagligvarekonsept her e r ikke hensiktsmessig utfra stedlig
konkurranseforhold og nødvendig varetilbud for befolkningen i området. Mindre butikker
enn dette ville ikke kunne konkurrere lokalt.

Eksisterende plan rommer at det også kan være mange andre typer forretninger her. Det
blir ikke endret med de nne planen.

Til byggesø k nad en er det laget en situasjonsplan for uteområdene, som vil kunne gjelde
når det blir dagligvareforretning her. Nedenfor er situasjonsplanen vist:
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Bygget til Møbellageret Arnfinn H Bakke AS har nylig , uavhengig av denne
reguleringsplanen, foretatt en ombygging med nytt inngangsparti.

6.2 Arealbruk .

Nedenfor og i vedlegg, er plan kart vist .

Hele plano mrådet er på ca. 30 daa og ink luderer byggeområder og deler av
omkringliggende vegarealer.

Planen inneholder formålene forretninger, bevertning, bensinstasjon/vegserviceanlegg
kjøreveg og annen veggrunn grøntområder. I tillegg er det regulert frisiktsoner.

Byggegrenser mot omkringliggende veger er 30m , slik som i opprinnelig plan .

Plankartet:
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Planen omfatter gårds - og bruksnumrene 38/119 - 120 , 38/135 og 38/136, for uten deler av
tilliggende vegarealer med gnr/bnr 101671. Arealene for eiendom 38/119 er 9,158 daa , for
38/135 er det 4,375 daa og for 38/136 er det 6,904 daa .

Størrelsen på forretnin gsområdet er, som plankartet viser, nå 3,933 daa . Det omfatter
nesten bare bygget , etter at parkeringsarealene er skilt ut som eget formål. Tilsvarende er
planlagt areal for bevertning av samme grunn 1,974 daa. Tomtene er forblir uendret. Det er
bare viste byggeområder som av planformelle grunner blir endret.

6.3 Areal er .
Arealbruken fordeler seg slik:

Formål: Areal i daa
PBL. § 12 - 5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg
Forretninger 3,93
Bevertning 1, 87
Bensinstasjon/vegserviceanlegg 6, 03
PBL. § 12 - 5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg 4,26
Annen veggrunn - grøntareal 5,34
Parkering 8,49
SUM 29, 92



Detalj regulering for Hverven kastet . Coop Bakke. Hønefoss Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

9

6.4 Byggeområder.

Her er dagens situasjon vist i skråbilde:

Områdene er i stor grad utbygd, og reguleringsendringen s hensikt går ikke ut på å øke
bygg massen . Bruk og ny utnyttelse harmonerer med dagens situasjon.

Plan kartet viser tr e byggeområder . Et for bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV1), et for
bevertning og overnatting (BB1) og et for forretninger (BF1).

Det finnes tinglyste privatrettslige avtaler om vegretter for de to eiendommene som ikke
har atkomst til Fv35 om å kunne kjøre over gnr 38/136 , der den er plassert. Det er derfor
ingen felles trafikkarealer for atkomstveg, da de er integrert i parkeringsløsningen.

S om situ asjonsplanen til bygge søknad en foran viser , så er parkeringsarealene og
atkomstarealer for Møbellageret og Gjestegården samordnet mht effektiv utnyttelse. Dette
er bruk av ute arealer som kan bli justert over tid. En har av planformelle grunner vist
parkeringsarealene som eget formål med felles drift , men ikke som felleseide arealer .

Målt ut fra kommunens grunnkart har forretningstomta i dag en %BYA på ca. 38%,
bevertningsstedet en %BYA på ca. 25% og bensinstasjonen en %BYA på ca. 10%. Det er
naturlig at en differensierer dette også i kommende plan, me n at det tillates litt utvidelse
(justeringer) av eksisterende bygg.
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Siden de viste byggeområdene for forretningstomta og bevertningsstedet reduseres, må
%BYA økes tilsvarende. I pl anforslaget har en satt % BYA for forretning en til 8 5 % .
Utnyttelsen for bevertnings - og overnattings sted et er satt til 60 % og bensinstasjonen til
1 5% . Parkeringsområdene skal ikke regnes med i utnyttelsen.

Dette er samlet litt mer enn den gamle planen, so m har en samlet utnyttelse på U=0,3 .
(Begrepene BYA og U kan ikke sammenlignes direkte). Og økningene er såpass begrenset
at det ikke medfører mer enn bygningsmessige justeringer, og ikke reell utvidelse av selve
driften . Det kunne ha gitt mer trafikk til/fra området.

I den gamle planen er t illatt byggehøyde tre etasjer. Etasjer som byggehøyde er ikke
benyttet nå lenger. Det høyeste eksisterende bygget er bygget til Møbellageret. Det er 12,5
m over terrenget. Ny plannorm sier at maks imal tillatt byggehøyde skal uttrykkes i meter,
relatert til høyden for tilliggende grunn . En har derfor satt krav om at maksimal
byggehøyde skal være inntil 13 m i området for forretningsbebyggelse, 11m for området
med bevertning og 10m for området for be nsinstasjon/vegserviceanlegg .

Eksisterende bygg har både røstet tak og flate tak. Bygningene er også nokså ulike. En har
derfor ikke satt strenge krav til bygningenes form.

6.5 U te arealer .

Utearealene er allerede opparbeide t , tilpasset den bruken som byggene har. Det er derfor
ingen grunn til å endre den formelle arealbruken.

Arealene rundt de tidligere møbelvarehusene til Bohus Bakke (1990 - 1997) og Skeidar
Hønefoss AS (1997 - 2017), der COOP ønsker å etablere seg, er oppgrad ert til å romme
flere parkeringsplasser for personbiler, og i mindre grad for varebiler og
lagringsconteinere. Dette for å forskjønne området og ikke minst inngangsporten til
Hønefoss.

6.6 Parkering.

Vesentlige områder innen planområdet er grøntområder i form av ubenyttede plener i øst,
randsoner mot Fv35 og vegskjæring ut mot E16.

Parkerings - og manøvreringsarealene rundt bensinstasjonen vil måtte bli som tidligere.

Parkeringsplassene er lagt i h ht. NBI sine oppdaterte anbefalinger. Dvs. langs ytterkantene
og for øvrig vinkelrett på bygget . Slik vil gående til/fra plassene slippe å krysse inn -
/utkjøring i særlig grad. Det er god plass for gående og syklende i sonene mellom
parkeringsplassene og by ggene. Plassene er derfor orientert slik at de gir den beste
trafikksikkerhet for myke trafikanter .

Møbellageret og Ringerike Gjestegård har i praksis felles parkeringsplasser , samt at alle tre
brukere har avtale om felles bruk og vedlikehold av alle park eringsplassene. Denne er
forvist kommuneadministrasjonen.
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Planen viser i alt 2 2 1 bil parkeringsplasser på deres felles arealer. Fordelt innen
eiendommene er det 1 4 2 og hvorav 8 HC og 3 el hos Møbellageret , og 7 9 og hvorav 3 HC
hos Gjestegården . I praksis vil disse i noen grad benyttes felles.

Arealene rundt bensinstasjonen blir i praksis bare benyttet av dem.

Det legges opp til at kommunens parkeringsvedtekter skal gjelde . Kommunen har ny
parkeringsforskrift på høring. På dette stedet vil de n gi følgende krav , der det ikke er satt
spesifikke krav til bensinstasjoner :

Funksjon Bil pr 100 m2 Sykkel pr 100 m2 Ca. m2 Bil P stk . Sykkel P stk .
Forretning 1,5 2 5 150 7 7 103
Bevertning 1,5 2 1 400 21 30
Sum - - 6 550 9 8 1 33

Situasjonsplanen viser også sykkelparkering . 70 stk. ved forretningen.

Nevnte forslag til parkeringsforskrift vil kunne kreve 133 sykkelparkeringsplasser. Det
mener vi et altfor høyt antall. For en dagligvare vil dette være plasser i tidsmessig omløp,
me d kanskje en halv time pr parkering. Dvs. at 133 plasser vil tilsi ca. 200 syklende kunder
i timen. Uansett ambisjoner om Hønefoss som sykkelby er dette altfor «optimistisk»! En
mene r at ca. 5 0 plasser for kunder og 20 for ansatte vil være mer enn nok. Det er vanskelig
å tenke seg at det vil bli flere enn 10 0 syklister som besøker planområdet hver time.
( Forutsatt at hver kunde bruker ca. 30 min . i butikken).

Den viste situasjonsplanen viser nok flere sykkelparkeringsplasser enn det vil være et reelt
behov for. En har derfor i planbestemmelsene satt krav til at antall parkeringsplasser for bil
skal minimum være i hht pa rkeringsforskriften, mens det avsettes krav om 50 plasser for
sykler .

Det er rom for å etablere mindre grønnrabatter , uten at det set t es krav til å opparbeide slike .
Trær er ikke ønskelig da det medfører bøss og fugleskitt på parkerende biler og kan være
trafikkfarlig da det hemm er frisikt .

7 Konsekvenser.

7.1 Befolknin g.

Denne planens følger for befolkningen vil kun gjelde servicetilbudet en dagligvarebutikk
vil gi. Det legges ikke opp til andre merkbare endringer i planforslaget.

Andre mulige negative følger som noen ganger kan knyttes til utbygging av nye områder,
slik som barrierevirkninger, støy, tap av grøntområder eller lekearealer , er vanskelig å se
her. Dette fordi planområdet allerede i nesten 30 år (fra 1990) har vært benyttet til
butikker.

Andre faktorer med betydning for befolkningen, slik som t ilgjengelighet (pr bil, gang - /
sykkel og kollektiv) og trafikksikkerhet (spesielt for skolebarn) , er vurdert under kapitlet
om trafikk.
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Kapitlet om handel tar for seg følgene for dagligvarehandelen i dette og tilgrensende
område r syd for Hønefoss sentrum. Konklusjonene derfra er at en dagligvarebutikk her på
Hvervenkastet vil bli nærmeste butikk for inntil 1400 boliger i dag , og ca. 1900 boliger
etter at boligfeltene Tanberglia (under bygging) og Tanberghøgda (reguleres nå) er ferdig
utbygde. Sistnevnte kan først bygges ut når det er klart at ny E16 vil bli bygd. Da vil
trafikken på Fv35 bli mindre belastet og mindre kritisk mht trafikk. Uten denne
dagligvarebutikken vil de handle som i dag fortrinnsvis på Eikli, i butikkene i Osloveien og
Dronning Åstas gate. Slik sett e r det ikke store forskjeller i avstand til dagens butikker,
men en vesentlig forskjell i tilgjengelighet. Nevnte gater er de med mest kødannelse i
Hønefoss på ettermiddagen når det er mest handel, slik at en ny dagligvarebutikk på
Hvervenkastet letter kjør ingen merkbart for befolkningen. I tillegg til vil den være en
fordel for trafikkavviklingen.

Se også kapitlet om handel.

7.2 Byutvikling .

Denne sakens relevans for byutvikling kan stikkord s messig listes opp slik:

Byens sentrum med nærområder .
Dagens og fremtidige boligområder ved Hvervenkastet .
Dagens og fremtidig lokalisering av arbeidsplasser.

Byutvikling henger også i stor grad sammen med handel og trafikk , som her er vurdert i
eg ne kapit ler .

7.2.1 Hønefoss sentrum med nærområder .

En dagligvarebutikk på Hvervenkastet har liten innvirkning på sentrum mht varetilbud og
livet i sentrum. Dette er i stor grad belyst under kapitlet om handel, der hovedkonklusjonen
er at dagligvarehandel i stor grad uansett vil foregå utenfor sentrum. Etab lering av store
forretningsbygg med detaljhandel utenom dagligvarer på Hvervenmoen har hatt langt
større innvirk n ing på handelsmønster og følgelig livet i Hønefoss sentrum.

En butikk på Hvervenkastet vil først og fremst konkurrere med de mange
dagligvareb utikkene i på Eikli, dvs . i Osloveien og Dronning Åstas gate , dvs. sør for
sentrum . Se beskrivelsen av dette under kapitlet Handel .

Kommunen skal lage en o mråderegulering for Hønefoss . Grensene for dette planarbeidet er
lagt langt unna dette planområdet. Ikke engang de sydlige områdene på Eikli inngår i
området for den kommende byplanen. Disse grensene avspeiler hvilke områder kommunen
mener er sentrumsområdene.

Det er derfor ikke sannsynlig at dette prosjektet vil ha noen påvirkning, verken faktisk eller
prosessmessig , på det konkrete planarbeidet som omhandler begrepet «byutvikling» .
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7.2.2 Dagens og fremtidige boligområder.

Ved Hvervenkastet er det boliger både i Hvervenenga, Trøgstad, Arnegårdsbakken,
Tandbergmoveien og ved sykehuset. For disse områdene blir en butikk på Hvervenkastet
nærmeste alternativ. De utgjør ca. 500 boliger.

For bebyggelsen på Eikli bli r Hvervenkaste t også relativt nære, men butikkene i Dr Åsas
gt . enda nærmere.

For ny bebyggelse i Tanbergmarka, med boligområdene Tanberglia som er under bygging
og Tanberghøgda som er under behandling, blir Hvervenkastet nærmeste butikk. ( Ca. 400
nye boliger).

Daglig varebutikken på Hvervenkastet blir derfor i stor grad også en nærbutikk for både
eksisterende boliger, men ikke minst nye boliger i bynære områder. Jfr. også betydningen
butikken vil få for øvrige områder syd for Hønefoss.

7.2.3 Dagens og fremtidig områder for arbeidsplasser.

Hvervenkastet - og Hvervenmoen har i dag et betydelig antall arbeidsplasser. Ringerike
sykehus, Statens kartverk og andre bedrifter i tilknytning til Hvervenmoen har i flere år
vært i nærområdet. Den seinere tid har flere nyetableringer på Hvervenmoen økt antallet
betydelig, og det er i tillegg godkjent plan for utvidelse av næringsområdene på
Hvervenmoen. Området antar en vil etter hvert kunne romme over 3000 arbeidsplasser.
Det er et betydelig antall og kanskje det største i Ringerike uten for bykjernen.

En dagligvarebutikk i området vil ligge i nærområdet til arbeidsplassene. Det vil være en
stor fordel for de som arbeider der og vil være med på å redusere trafikken for de som skal
handle etter arbeidstidens slutt.

7.3 Handel.

7.3.1 Historisk utvikling.

For å forstå virkningen for handel må en betrakte den historiske utviklingen av
dagligvarehandelen generelt , og i Hønefoss spesielt . D ette e r også en del av grunnlaget for
å kunne forstå utviklingen fremover.

Den historiske utviklingen er blitt styrt av flere faktorer:

Alminnelig samfunnsutvikling.
Bilhold.
Strukturelle endringer i bransjen.

Går en tilbake til 1950 - tallet var antall dagligvarebutikker i og rundt byen på topp.
Økonomien etter krigen var blitt bedre, men det var få biler (b egrenset mobilitet), kvinnene
var for det meste hjemmeværende og husholdningsutgiftene var de langt største for
familiene. Det ble sagt at en dagligvarekjøpmann kunne klare seg med all handel fra ca. 15
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husstander for å kunne drive noenlunde lønnsomt. Det var da heller ikke lov til å eie mer
enn én butikk, noe som forhindret etablering av kjedebutikker , som seinere har medført
konkurransefordeler for de som er tilknyttet kjedene.

Med slike forutsetninger var det kort avstand mellom hver butikk. Den gang var det ca. 40
dagligvarebutikker innen bygrensen, og et nesten tilsvarende antall i områdene Dalsbråten,
Høyby, Tolpinrud, Hofsfoss, Norderhov, Haug, Åsa Steinsfjerdingen og Heradsbygda.

Dette bildet holdt seg delvis noe utover på 1960 - tallet, men da ble imp ortforbudet av biler
opphevet og mobiliteten økte. Dessuten ble økonomien delvis enda bedre og kvinners
yrkesdeltakelse begynte å øke. Mobiliteten økte og d ette ga som resultat at flere lokale
butikker ble lagt ned.

Fra 1970 ble dette bildet ytterligere fo rsterket. Grossistene ble mer fremtredende i
markedet, noe som samlet butikkene i kjeder. Økt bilhold medførte at flere kunder kunne
oppsøkte butikker som var billigst i større grad. Laveste priser og best til gjengelighet mht
parkering ble avgjørende konku rransefortrinn .

I Hønefoss kom første kjøpesenter ca. 1970 , i Stormarkedet som også inkluderte en
dagligvarebutikk. Det innledet et nytt handelsmønster i byen, med store salgsflater, mange
bransjer under samme tak og med rikelig med parkeringsplasser. Små kjøpmenn svarte
med tilbud om å kjøre varer hjem til kundene, men med stadig flere som hadde bil b le dette
tilbudet mindre attraktivt , slik at de etter hvert måtte de inn i kjedene . Resultatet ble at enda
flere måtte legge ned.

Størst endringer ble det rundt 1990. Da ble kjedede Rimi og Rema 1000 etablert, i tillegg
til samvirkelagene som da var godt e tablerte. Så kom også NorgesGruppen (med butikkene
Ultra, M eny, Spar , Kiwi og Joker). Handelen innen dagligvare ble nå styrt av store kjeder ,
og små lokale butikker ble nærmest utradert . Dette fordi at bilholdet nå var blitt allment ,
slik at lave priser i store lokaler med gode parkeringsmuligheter dominerte
handelsmønsteret. Dette har pre get markedsbetingelsene og følgelig kjøpemønsteret helt
frem til nå.

7.3.2 Senere års utvikling i Hønefoss.

Som ovenfor nevnt ble de mange små dagligvarebutikkene nedlagt fra 1970 og fremover til
ca. 1990. For uten Bonus i Ringerike Stormarked (Tippen) fra 1971 ble det etablert
dagligvare i Alles Magasin fra ca. 1975 og Torvet Mat, der Torvet Klær er nå , fra 198 2 . De
to siste ble avviklet før år 2000. Handelen ble overtatt av dagligvarebutikker øverst i
Hønengata (Mega), ved lyskrysset på nordsida (Rema 1000) , Rema 1000 og Rimi i
Osloveien og Rema 1000 nede på Eikli , der også AKA holdt til. På Eikli ble det også etter
hvert etablert butikkene Kiwi og Meny (til erstatning for AKA).

Felles for alle etableringer har vært biltilgjengelighet, med prisnivå og delvis varetilbud
som suksessfaktorer.

Den aller siste tid e r det etablert ny Kiwibutikk i Hønengata (fra 2011) , og det har vært
gjort forsøk med ny en I CA. - butikk i sentrumskvartalet. Sistnevnte ble lagt ned etter kort
tid (2015) , enda den lå veldig sentralt til og hadde meget godt vareutvalg. Det antas at
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parkeringstilbudet kun i parkeringskjeller kan være en viktig faktor for at den ble nedlagt .
Erfaring tilsier at svært mange handlende vegrer seg for å parkere i parkeringskjellere.

Den mest sentrumsnære dagligvarebutikken nå er på Kuben. Det var en stund to butikker
der etter at Meny ble e tablert for få år siden, men Rimi - butikken måtte legge ned pga
problemer med inntjening . Det va r altså ikke rom til begge to , enda de lå midt i sentrum av
byen .

I sentru m er nå kun én dagligvarebutikk i Hønefoss sentrum. Etter offisielle omsetningstall
å bedømme har den ikke større omsetning enn den den bør ha for å drive. Den mest
veldrevne butikken på Eikli har f.eks . ca. tre ganger så stor omsetning.

Det har altså ikke vært mangel på tilgjengelige lokaler for dagligvarebutikker , eller forsøk
på etableringer i sentrum av slike butikker den seinere tid. Kundene har valgt å handle der
det er mest praktisk for dem. Prisene på varene mellom butikkene i sentrum og de i
utkant en har ikke vært avgjørende forskjellige, og kan således ikke vært med å styre
utviklingen mot handel utenfor selve sentrum.

Kundene foretrekker butikker med lett tilgang for å handle med bil. Det passer både de
som skal handle stort (mye å bære på) og de som handler i forbindelse med hjemreise fra
jobben. Å kjøre inn til sentrum der det er tett trafikk og begrenset med tilrettelagte
parkeringsplasser inntil butikkene er derfor ikke logisk sett fra de handlendes synsvinkel.
Tilgjengelighet er derfor nøkkel faktoren.

Konklusjonen må være at sentral beliggenhet i seg selv ikke er nok for at en
dagligvarebutikk kan drives lønnsomt. Snarere er det påfallende hvor vanskelig det er å
drive dagligvarebutikker i sentrum, der biltilgjengelighet og parkering ikke kan bli
tilrettelagt godt nok i konkurranse med de som har slike fortrinn litt utenfor selve sentrum.

7.3.3 Sammenheng med områdene rundt byen.

D agligvarebutikk på Hvervenkastet vil være nærbutikk til ikke bare de nærmeste boligene
ved Hvervenkastet/Hvervenmoen, men også for store områder syd for byen.

Siden nærbutikkene i de mer tynt befolkende områdene der er lagt ned, vil bebyggelsen
utenfor denne delen av byen finne de alter native dagligvarebutikkene på Vik, Haug og
Tyristrand. Dette betyr at svært mange innbyggere mellom Hønefoss syd og nevnte steder
reiser inn til Hønefoss, selv når de i ens ærend skal handle dagligvarer. Det vil være
innbyggere i Åsa, Norderhov, Helgelands moen, Røyse, Trygstad, Tandberg/Arnegård,
Vaker og Lisletta. Innbyggere fra Ask og Haug vil ha nærmeste dagligvare i hhv Kuben i
sentrum og Rema 1000 i s e ntrum , i Haug senter eller på Tyristrand.

Omlandet/nedslagsfeltet til den omsøkte butikken er vist p å illustrasjonen nedenfor.
Grensene er trukket utfra anslått kjøretid til Hvervenkastet contra de alternative butikkene
på Vik, Sundvollen og i Hønefoss.
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Det antas at dette «nærområdet» består av ca . 1400 boliger i dag, og med utbyggingen på
Helgelandsmoe n og i Tanberglia og Tanberghøgda vil det bli ca. 1900 boliger, i tillegg til
et stort antall arbeidsplasser.

Det betyr at butikken vil bli det nærmeste tilbudet for et stort antall handlende i Hø nefoss
syd, med grei ti lgjengelighet.

7.3.4 Endringer i kjøremønsteret arbeid - handel.

Det er svært ofte at handel av dagligvarer skjer i forbindelse med arbeidsreiser, og da
spesielt hjemreisen. Dette er i tillegg til vanlig handel på dagtid , samt storhandel på fredag
ettermiddager og på lørdager. Men siden ha ndel i forbindelse med arbeidsreiser også faller
samme n med rushtidene i trafikken, blir sammenhengen mellom lokalisering av butikker
og arbeidsplasser svært viktig.

Coop har registrert hvor mange og hvor stor andel av kundene de har på de ulike tidene av
døgnet i slike butikke r som dette :

Kl . Kunder % Kl . Kunder %
7 - 8 20 2 15 - 16 115 10
8 - 9 30 3 16 - 17 105 10
9 - 10 45 4 17 - 18 90 8
10 - 11 65 6 18 - 19 80 7
11 - 12 90 8 19 - 20 65 6
12 - 13 85 8 20 - 21 55 5
13 - 14 90 8 21 - 22 40 4
14 - 15 100 9 22 - 23 30 3
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En ser altså her at butikken er mest besøkt i tidsrommet kl. 11 - 18. Men viktig st er at det er
svært lite besøkende i morgenrushet (kl. 7 - 9), dvs. på det tidspunktet da trafikken fra E16
og inn til byen er mest kritisk for mulig oppstuving ut på E16.

Dagens handleruter ved arbeidstids slutt .

De som i dag arbeider i Hønefoss og skal handle etter arbeidstid på sin reise ut av byen
sørover, må stoppe i Osloveien (Rema 1000), eller kjører ned (og opp igjen) i Dr Åstas gt.
(Rema 1000, Kiwi eller Meny).

Kjøremønsteret for handlende syd i byen er il lustrert på neste side , der dagens
dagligvarebutikker er vist med blå farge.
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Dette medfører også stor trafikkbelastning i Dr Åstas gt . og krysset Dr Åstas gate X
Osloveien. Krysset er kritisk mht trafikkapasitet og fremkommelighet i dag.

Ved etablering av ny skole på Benterud vil Dr Åstas gt . bli en sentral veg til skolen, både
for myke og harde trafikanter. Trafikken med myke trafikanter der vil derfor øke betydelig.
Ventelig vil det også kunne bli mer biltrafikk, selv om hovedatkomsten er lagt til Har ald
Hardrådes gate.

Endringer i handleruter ved arbeidstidens slutt.

En dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil ikke gi noe unikt tilbud av dagligvarer i dette
området. Det finnes allerede en dagligvarebutikk i Osloveien (Rema 1000) og tre stk. i Dr
Åstas gt. (Rema 1000, Meny og Kiwi). Butikken vil derfor i liten grad generere nye reiser
mht handel til denne delen av byen.

De som skal ut på E16 og kjøre nordover, vil ikke få ekstrakjøring ved å stoppe og handle i
denne butikken, da de allikevel må kjøre forbi innkjøringen. Dette er vist nedenfor.

De som kommer fra Hønefoss og skal handle før de skal ut på E16 retning syd, vil kjøre
strekningen mellom rundkjøringen og avkjøringen to ganger. Dette er vist på neste side :
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Endringene blir altså først og fremst i avkjøringen til planområdet, samt noe mer trafikk i
rundkjøringen på nords iden. I m indre grad i på - /avkjøring til E16. Effekten av dette er
redegjort for i trafikkutredningen.

7.3.5 Tilgjengelighet

Lokalt er dette redegj ort for i egen trafikkutredning. Se dette.

Butikken blir liggende rett i tilknytning til inn - og utfartsåren syd for byen. Det betyr at
den gir svært lite ekstra trafikk i byen, samt at den blir lett tilgjengelig for de som allikevel
kjører der daglig. Far en for at plasseringen skal kunne skape trafikkavviklingsproblemer på
E16 er liten, da sannsynlig bruk ikke faller sammen med rush - timen i retning sydfra.

De som vil besøke butikken på ettermiddagen, da det kan være kø ut på E16 sydover, vil i
hovedsak væ re de som skal ut av byen, og vil kunne gjøre handel uten å kjøre ut på E16
først.

Hyttetrafikken på torsdag og fredag ettermiddag sydfra vil heller ikke blande seg inn der
det er køproblemer andre retningen.

Butikken vil bli liggende inntil lokalveg (Fv 35) som har best kollektivdekning i hele
Hønefoss. Busstopp rett inntil området både i tilknytning til Fv35 og E16.
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Langsmed planområdet er det gangs - /sykkelveger og fortau. Gang - /sykkelvegene fortsetter
også helt inn til byen og sørover langsmed E16 helt forbi Sundvollen i Hole. Det er også
fortau til Arnegårdslia, sykehuset og Trøgstad. Tilgjengeligheten for gående og syklende er
derfor meget god .

7.3.6 Annen handel og tjenestetilbud .

Det er uttrykte ønsker fra politikere og planleggingsetater på fylkes - og kommunenivå om
å styrke handel i sentrum, og at bl.a . dagligvarebutikker bør lokaliseres dit . D et samme
gjelder handel av varer som ikke så voluminøse at de i praksis må han dles med bil .

For handel med dagligvarer er slike mål/ønsker, av årsaker som er b eskrevet ovenfor,
urealistiske . Dagligvarehandel er ofte i så tunge bører en trenger bil, samt at det skjer i
forbindelse med transport til/fra arbeidet. Men spesialforretninger av nisjeprodukter og
kortreist lokalmat har større sjanse for å lykkes i selve sentrum.

For byutviklingen vil derfor en etablering av dagligvarebutikk på Hvervenkastet ikke
komme i konkurranse med varehandel i sentrum, så fremt det ikke også i større omfang blir
solgt varegrupper som naturlig hører hjemme i sentrumsbutikkene.

Denne etableringen av dagligvarebutikk har ingen direkte influens på lokalisering av
tilbud, drift eller annet mht offentlig eller private tjenester. Eneste betydning er at om slike
tilbud er i nærområdet , så vil denne butikken gjøre det lettere for de som arbeider der å få
gjort daglig vare handel uten å måtte reise inn til sentrum.

7.3.7 Konkurranse.

Denne etableringen vil nesten utelukkende konkurrere med dagligvarebutikkene på Eikli.
Den vil ikke konkurrere mot butikker i sentrum eller nord i byen. Til det er den interne
trafikken i Hønefoss generelt for stor.

Etableringen vil heller ikke konkurrere med butikkene på Hvervenmoen syd for E16 .
Kriteriene for butikkene der er at de kun skal føre plasskrevende handel og varer som
regnes som arealkrevende og transpor tskapende, dvs. biler, motorkjøretøy,
landbruksmaskiner, trelast , andre større byggevarer og sal g fra planteskoler/hagesentre,
samt møbler, brunevarer og hvitevarer. I tillegg må handelslokalene være minimum 2000
m2 BRA pr enhet, som ikke kan inndeles i mi ndre enheter.

Det er også i planen for Hvervenmoen satt dokumentasjonskrav om at det ikke etableres
handel som konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen.

En er ukjent med hvordan kommunen har håndhevet ovennevnte krav i utbyggingen av
denne delen av Hvervenmoen.

Gjeldende bestemmelser for planområdet en her søker omregulering av, sier at området
ikke tillates nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, f.eks . m atvareforret n ing. Det er
ikke sag t positivt hva en ellers kan etablere her. Siden planen for Hvervenmoen syd er
dedikert større varetyper som ikke skal konkurrere med varetilbudet i sentrum, og det er
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satt krav til at de skal være transportskapende, har en her ikke funnet grunn til å lage flere
begrensninger på nordsiden av E16 .

Selv om butikken blir liggende langsmed nåværende E16, vil den i svært liten grad
konkurrere med butikker som ligger inntil Rv7 og E16. Handlende langs disse, og da
spesielt hyttefolket til/fra Hallingdal og Valdr es, vil ha langt bedre tilgjengelighet til
butikkene på f.eks. Sokna og Hallingby, da disse ligger rett ved ve gene. Her på
Hvervenkastet er kjøremønsteret mer komplekst og avstanden fra hovedvegen mye større.
Tiltaket vil derfor ikke medføre noen utilbørli g konkurranse med butikker i områder som
er konkurranseutsatte. Det er også stor avstand til nevnte steder; ca. 23 km til Hallingby og
27 km til Sokna . Der er de i den seinere tid bygd nye butikker i konkurranse på
eksisterende på stedet. Det planlegges og så ny butikk på Nes i Ådal , som vil konkurrere
med den eksisterende der.

Det finnes også store dagligvarebutikker på bl.a. Flå og Bagn, samt i Sundvollen og på Vik
i Hole som konkurrerer om handel fra hyttetrafikken.

Etablering av dagligvare på Hvervenkas tet er derfor ikke avgjørende for eksistensen til de
såkalte «hyttebutikkene» langs Rv7 og E16.

7.4 Trafikk .

Det er laget særskilt fagrapport for tr afikk; se vedlagte notat fra aug . 2018 av Asplan - Viak ,
som også har utredet trafikk fra Hvervenmoen . Notatet er en revidert utgave fra april 2018.
Teksten her er basert på det reviderte notat et fra aug. 2018 .

7.4.1 Dagens trafikk til - fra Hvervenkastet handel

Hvervenkastet har i dag 4.850 m2 handel, fordelt på følgende grupper.

Møbelhandel - 2.450 m2

Interiørhandel - 1.000 m2

Kontormøbel - 440 m2

Sportshandel - 960 m2

I tillegg til ovennevnte er det en bensinstasjon i planområdet, med samme atkomst som
handelen.

Trafikken til - fra dagens handel er beregnet med følgende tall for ansatte, turproduksjon og
bilbelegg.

Møbelhandel - 0,5 ansatt pr 100 m2, 10 personturer pr 100 m2, 1,5 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 10 personturer pr 100 m2, 1,3 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 10 personturer pr 100 m2, 1,3 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 48 personturer pr 100 m2, 1,3 personer pr bil
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Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018.

Figur 1.2. Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018.

Dagen s Personturer Biltrafikk Bil - P

Arealbruk Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E - time Behov

Møbel 2450 12 15 26 973 1 030 695 573 93 47

Interiør 1000 10 13 11 397 420 284 234 38 19

Kontormøbel 440 4 5 5 170 180 122 100 16 8

Sport 960 10 20 17 633 670 452 373 61 30

Gjestegården 1 000 8 13 11 400 423 267 311 40 20

Bensinstasjon 544 635 67

Trafikk 5 850 44 82 68 2 574 2 723 2 363 2 225 315 124

Reisemiddel - % dagens handel 3 % 3 % 95 % Timesandel 13,4 %

7.4.2 Dagens biltrafikk og kryssbelastning

Timetrafikken på vegene rundt Hvervenkastet er hentet fra rapporten «Trafikkanalyse
Hvervenmoen næringsområde» (Asplan Viak AS 2017). Fra denne rapporten er det hentet
trafikktall for de to rundkjøringene ved Hvervenkastet i ettermiddagst imen. Trafikktall for
kryssene til Ringerike sykehus, Hvervenkastet handel og Trygstadveien er fra tellinger
utført av Fossen Utvikling AS i 2017 og 2018 .

Kapasitetsberegningene er gjort med programmet SIDRA versjon 7.0. Beregningene er
presentert i figur ene med følgende verdier for dimensjonerende time:

Kapasitetsutnyttelse - Trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet
Forsinkelse sek - Gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil
Maksimal bilkø m - Maksimal bilkø i meter – mindre enn 5 % av timen

Dagens biltrafikk ÅDT 2018 på de enkelte delstrekninger av Osloveien og sidevegene er
beregnet ut fra (beregnet) timetrafikk på de samme strekningene. ÅDT på E16, på
Osloveien vest, og på Hvervenkastet er hentet fra Nasjonal Vegdatabank.

Krysset med H vervenkastet - Arnegårdsveien har høyest belastning fra Osloveien vest,
med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,82, 10 sekunder forsinkelse pr bil og 57 meter bilkø.
Krysset er med dette nær kapasitetsgrensen.

Krysset med Hvervenmoveien - Monserudveien har ves entlig lavere belastning.

Atkomstkrysset til Hvervenkastet handel har høyest belastning på tilfarten fra
planområdet, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,66, 24 sekunder forsinkelse pr bil og 24
meter bilkø. De to andre vikepliktkryssene har vesentlig lav ere belastning.
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7.4.3 S ituasjon med planlagt arealbruk

Turproduksjon og reisemiddelfordeling

Trafikken til - fra planlagt virksomhet ved Hvervenkastet er beregnet i følgende trinn.

Trafikkskaping - hvor mange personreiser pr dag som blir generert av
virksomhetene
Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil, kollektiv benyttes til - fra
virksomhetene
Reisemønster - hvordan fordeler biltrafikken seg på vegene rundt planområdet

Hver venkastet handel er beregnet med samme totalareal som i dag, med følgende endring
i arealer for de enkelte handelsgruppene.

Møbelhandel - 2.450 m2
Dagligvarehandel + 1.830 m2
Interiørhandel + 230 m2
Kontormøbel +/ - 0 m2
Sportshandel + 390 m2

Trafikken til - fra handel er beregnet med følgende verdier for ansatte pr 100 m2,
personturer pr 100 m2 og bilbelegg.

Dagligvarehandel - 2 ansatte pr 100 m2, 18 0 personturer pr 100 m2, 1, 3 personer pr
bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 50 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil

Turproduksjonen ovenfor er hentet fra PROSAM 121, med to sammenlignbare
dagligvarebutikker som ligger utenfor sentrum. Turproduksjon for annen handel den
samme som brukt for dagens situasjon.

Reisemiddelfordelingen til - fra Hvervenkastet dagligvarehandel er anslått ut fra
reisemiddelfordeling for handels - og servicereiser i Nedre Buskerud i h h t . RVU 2013/14
«Reisevaner i Osloområdet».

70% bil / 22 % gang e og s ykkelandel - 8 kollektiv

Reisemiddelfordelingen til - fra annen handel er den samme som brukt for dagens situasjon.
Ut over trafikken til og fra handelsområdet er det regnet med en generell trafikkvekst på
13,3 %, fram mot 2028, i h ht prognosen for Buskerud fylke.

Trafikkvekst til - fra Hvervenkastet handel

Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel med planlagt ny areal -
bruk. Antall ansatte er noen flere enn en ser for seg nå i starten. I beregningen er det regnet
med at 10 % av besøkende til dagligvarehandelen også besøker annen ha ndel på
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Hvervenkastet, herunder Gjestegården eller bensinstasjonen. Det innebærer en liten
reduksjon av trafikkbelastningen i atkomstkrysset.

Personturer Biltrafikk P - behov P - norm

Ny a realbruk Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E - time Be søk Bil - P

Ny dagligvare 1 830 41 725 264 2 306 3 294 1 774 1 462 213 53 27

Interiør 1 230 12 8 7 506 520 361 298 43 22 18

Kontormøbel 440 4 3 2 175 180 125 103 15 8 7

S port 1 350 14 14 12 924 950 660 544 79 40 20

Gjestegården 1 000 8 13 11 400 423 267 311 40 20 15

Bensinstasjon 544 635 67

Trafikk 5 850 80 762 295 4 310 5 367 3 731 3 352 457 142 88

Reisemiddel - % Hvervenkastet 14 % 5 % 80 % Timeandel 12,0%

7.4.4 Biltrafikk og kryssbelastning med planlagt ny handel

Planlagt ny E16 forbi Hønefoss (før 2030) vil gi redusert biltrafikk på dagens E16, men
også i Osloveien forbi Hvervenkastet. I tillegg kommer effekten av Ringeriksbanen, trolig
en gang etter 2030. I vår beregning, som tar utgangspunkt i nær framtid (ca . 2028) er det
ikke tatt høyde for dette. Beregnet situasjon kan derfor betegnes som et «worst case».

Beregnet «nyskapt trafikk» for årsgjennomsnittet er 1.780 kjt . på virkedager og 1.460 kjt .
ÅDT i årsgjennomsnitt .

Det bemerkes at det meste av det vi her kaller trafikkøkning reelt sett ikke være ny trafikk i
Osloveien. Konkurrerende dagligvarebutikker langs Osloveien nord for Hvervenkastet
trekker også i dag trafikk forbi planområdet.

T rafikksituasjon en i krysset f or planområdet med planlagt utbygging viser at en kan
forvente 47 sekunders forsinkelse og kødannelse opp mot 50 meter inne på området. Det er
det god plass til inne på området.

Trafikkavviklingen i Osloveien vil imidlertid ikke påvirkes i nevneverdig gra d av det nye
handelstilbudet.

Likevel foreslås noen utbedringstiltak for å gjøre veien mer robust og trafikksikker.
Gangfeltet over Osloveien, som i dag ligger rett vest atkomstkrysset, fore slås flyttet
nærmere Arnold Dyb jords vei (sykehuset). Det vil le tte avviklingssituasjonen og gi en
enda sikrere kryssing for gående (det er lite venstresvingende trafikk fra sykehuset).

I rundkjøringen Osloveien - Hvervenkastet foreslås et ekstra kjørefelt over de siste 20
meterne, for trafikk rett frem og til venstre.

Gangfeltet over Osloveien vest bør samtidig flyttes ca . 20 meter mot vest, slik at gående
forholder seg til kun 1+1 kjøre felt i kryssingen. Også gangfeltet over Osloveien øst foreslås
flyttet ca . 10 meter av samme grunn. De foreslåtte tiltakene vil bidra til sikrere kryssing for
gående og samtidig bedre avviklingskapasiteten i kryssene .
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Dagens Oslovei har to felt ut av rund kjøringen mot sentrum. Det ekstra feltet har ingen
effekt på belastningen i rundkjøringen, men gir en lengre kryssing for gående (er del av
skoleveien). Den ekstra bredden bør alternativt brukes til å anlegge en bred midtdeler.
Tilfarten fra vest bør ha to kjørefelt nærmest rund kjøringen.

Både den planlagte E16 og Ringeriksbanen vil gi nye rammevilkår for trafikken – på noe
sikt. Dagens E16 vil bli avlastet i betydelig grad i rushet, noe som også vil ha betydning f or
Fv 35 Osloveien. Ny E16 vil tidligst væ re på plass i 2028 og jernbanen en gang etter 2030.
Situasjonen som beskrives i notatet kan derfor betegnes som en mellomsituasjon og et
«worst case».

7.4.5 Trafikkulykker ved Hvervenkastet

I perioden 2012 - 201 7 har det vært 7 trafikkulykker med personskade i vegene ved
Hvervenkastet . Ingen av dem i atkomstkrysset mot handelen.

Figuren nedenfor viser utsnitt av ulykkesregisteret i Nasjonal Vegdatabank (NVDB) for
toplanskrysset på E16 til Hønefoss, for perioden 2009 - 2016. Ulykke med alvorlige
personskader (1 stk) er vist med gul farge og ulykker med mindre alvorlige personskader er
vist med grønn farge.

Trafikkulykker med personskade 2006 - 16 på vegene ved Hvervenkastet handel.
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Ulykkene, som i figuren er angitt med bokstav for ulykkestype og to siffer for årstall (etter
2000), fordeler seg som følger på ulykkestype.

F otgjenger - ulykker - 2 ulykker
MC - ulykker - 2 ulykker
Bil - ulykker - 3 ulykker

Ulykkesfrekvensen på av - og påkjøringene ved Hv ervenkastet er beregnet til 0,14, som er
lav ere enn gjennomsnittet for t ilsvarende veger i Norge på 0,20 (fra Trafikksikkerhets -
håndboken).

På E16 ved Hvervenkastet er det beregnet en ulykkesfrekvens til 0,08 , som er halvparten
av gjennomsnittet f or tilsvarende veger i Norge , som er på 0,16 .

I Osloveiener det beregnet en ulykkesfrekvens til 0,17 , som også er noe lavere enn
gjennomsnittet for tilsvarende veger i Norge , som er på 0,22 .

7.5 Strøm, og vann - og avløpsnett

Områdene er i dag knyttet til all nødvendig infrastruktur.

Overvann bli r ført til terreng, via underjordisk fordrøyningsbasseng.

Det er satt krav i bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende
ledningsnettet. Bestemmelsene rommer også muligheter for å anlegge overvannsanlegg
under jorden og/eller avløpspumpestasjoner i grønnstrukturen i planen.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Hovedb ygge t er koblet til
dette Vardar nettet. Det er imidlertid pr dato ikke satt i virksomhet.

7.6 Radon

Radonko nsentrasjon i grunnen er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan områder med
løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et område av
løsmasser. I det nasjonale aktsomhetskart for radon skal en her ha middels/lav aktsomh et.

Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen
siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I rom med varig opphold,
spesielt soverom, kan radonforekomster bli et helseproblem dersom forebygg ende tiltak
ikke gjennomføres.

Uansett om det er lite eller mye radon i grunnen er det satt krav til at alle boliger skal
utføres med slike forebyggende tiltak.

K onklusjon:
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I og med at det kan forekomme radon i grunnen , har en som et forebyggende tiltak satt
krav til at alle rom med varig opphold skal bygges med tiltak , i form av membran og
utlufting av mulige radon gasser.

7.7 Barn - og unges interesser

Dette bebygde arealet har ikke vært brukt som oppholds - eller lekeareal av barn og unge i
nærmiljøet. Dette fordi det ligger langt unna eksisterende bebyggelse, som er i
Arnegårds veien og ved sykehuset .

Siden området ikke skal bebygges med boliger vil kommuneplanens bestemmelser og
uteområder for barn og unge ikke bli gjort gjeldende.

Nærmeste barneskole bli r den nye Benterud skole på Eikli . Ungdomsskoleelevene fra 8.
klasse blir i hovedsak Veienmarka. De elever som hadde Kirkeskolen som nærskole
fortsetter på Haugsbygd. Til Veienmarka er det sammenhengende fortau. De som skal til
Haugsbygd vil ha krav som gratis skoleskyss pga avstanden.

7.8 Universell utforming

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell
utforming . Dette er mulig d a helningen på terrenget ikke er særlig stor , men
tilnærmelsesvis helt flatt.

7.9 Grunnforhold

Vedr. oppføring av bygget i 1990 ble grunnarbeider og fundamentering basert på rapporter som
ble utarbeidet av Statens Vegvesen i forbindelse med omlegging av R v 7 ( nå E16) . De har stått i
mange år uten synlige setningsskader.

Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan finnes. Massene består
hovedsakelig av le ire, sand og grus . Avstanden t il fjell er ukjent.

Med tanke på fundamentering må grunnfor holdene , pga erfaring med eksiterende bebyggelse,
kunne karakteriseres som gode . Det er heller ikke snakk om utvidelse av bygningsmassen,
kun indre rokkering av arealene.

7.10 Kulturminner

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.
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7.11 Støy

Området innehar funksjoner som ikke er definerte som støyømf intlig bruk i hht
støyretningslinjene.

En eventuell mertrafikk vil heller ikke gå på veger der det er slik bebyggelse.

Til Ringerike sykehus er det for stor avstand til at noe mertrafikk vil kunne gi signifikant
merstøy for bebyggelsen der.

Mertrafikk en et tiltak her vil skape vil utgjør en for liten % - vis endring på vegene til at det
vil kunne merkes mht støy. Endringene utgjør ca. 0,45 B for E16 og 0,68 dB for Fv35.
Siden den minste merkbare endringen går ved ca. 3 dB, ligger de fysisk målbare
endringene for lavt til støy utgjør noe problem i denne saken.

7.12 Luftforurensning.

Grenseverdier for l uftforurensning gjelder ikke slik bebyggelse som det planlegges her.

7.13 Biologisk mangfold .

Det finnes ingen kjente sårbare arter i dette fullt utbygde området. Forholdet til
Naturmangfoldlovens §§8 - 12 er der for avklart.

8 Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er laget egen risiko - og sårbarhetsanalyse. Se denne. De problematiske tema er
behandlet i eget skjema, som bl.a . anviser hvordan de blir behandlet i planen. Dette er:

1. Det settes krav til at det ved nybygging skal gjøres tiltak mot radon.
2. Det settes krav til frisikt i avkjørsel mht trafikksikkerhet i kryss og si kkerhet for

gående og syklende.
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VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

PlanID: 4 39

Detaljregulering for Hvervenkastet

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Statens vegvesen 20.2.2018
2 Fylkesmannen i Buskerud 21.2.2018
3 Buskerud Fylkeskommune - Utviklingsavdelingen 23.2. 2 108
4 CBRE 22.1.2018
5 Kommuneoverlegen 22.3. 2018

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1 Statens vegvesen

I noen grad standard uttalelser i slike
saker, slik som at detalj planer skal
være i h t . grunnlaget i godkjente
kommune planer, at trafikkmessige
forhold må utredes, forholdet til
kollektivtrafikk og trafikksikkheter
for myke trafikanter må avklares, at
det skal være tilfredsstillende
overvannshåndtering og
utredningsbeho v for mulig
støyømfintlig bebyggelse.
Byggegrensen er 100/50m til riks - og
fylkesveger .

Eventuelle endringer på riks - eller
fylkesvegnettet skal det lages teknisk
detaljplan for.

I denne saken påpekes det spesielt at
området ligger i et område som er
sterk t trafikkbelastet og at det er
nødvendig med en trafikkanalyse
som viser konsekvenser for alle
planer i området.

Alle standard fagtema for
veg/trafikk er utredet på
vanlig måte.

Området er allerede regulert
så der er i tråd med
kommuneplan for området.
D ette planarbeidet holder
seg innenfor tidligere
reguleringsplan. En vil
opprettholde
byggegrensene satt i
gjeldende godkjente plan.

Etter noen år med
overvannsproblemer ble det
for noen år siden laget et
ca . 230 m3 stort
fordrøyningsbasseng for
o vervann. Siden da har det
ikke vært
overvannsproblemer på
tomta, eller i veiene rundt,
som kan skyldes
virksomheten her.

Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig
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Det er utarbeidet en
trafikkanalyse som baserer
seg på planene på
Hvervenmoen, som igjen
har tatt inn andre planer i
området.

2 Fylkesmannen i Buskerud

Standard brev i slike saker. Gjelder
forholdene til samordnet bolig - ,
areal - og transportplanlegging,
veksten i persontransporten skal tas
med kollektivtransport, sykkel og
gange, ABC - p rinsippet for
lokalisering av næringsvirksomhet
(arbeids - og besøksintensive i
sentrum, arbeids - og
besøksekstensive utenfor og de
moderate i randsonen).

Viser til Fylkesplanen for handel - ,
service og senterstruktur og at dette
området ligger utenfor
sentr umsavgrensningen hvor det kan
etableres kjøpesenter. I områder som
ikke omfattes av regionale planer vil
kjøpesentre større enn 3000 m2

bruksareal ikke være tillatt. Butikken
her bør holde seg innenfor 3000 m2

bruksareal.

Sier det i dag kun er ved sykehuset
og ved kartverket at det er boliger i
nærheten.

Mener tilrettelegging for dagligvare
vil øke biltransporten til området
betraktelig.

Fylkesmannen er av ovenstående
grunner skeptisk til å åpne for
dagligvarehandel til dette området.

Fylkesmannens påstander
om boliger ved
Hvervenkastet er ikke
riktige. På Monserud,
Arnegårdslia og Tanberg,
som er innenfor en avstand
på 1 km eller mindre, er det
i dag ca . 500 boliger. Det er
planlagt ca . 400 til i
Tanbergmarka, og
Ringerike sykehus og på
Hvervenmoen blir det ca .
2000 arbeidsplasser.
Ytterligere ca . 500 boliger
syd for Hønefoss vil ha
denne som sin nærmeste
butikk. Alle disse må i dag
reise inn til Hønefoss for å
handle dagligvarer.
Etableringen vil derfor
oppnå alle mål om mindre
biltranspor t, ut slipp og
nærmiljø i større grad enn i
dag.

Reguleringsendringen er på
ingen måte etablering av et
kjøpesenter, men annen
bruk at eksisterende bygg.

En antar at det må være
dårlig lokalkunnskap som
ligger til grunn for
Fylkesmannens skepsis til
denne saken.

Fylkesmannens
uttalelser treffer ikke
på alle punkter, men
forslagsstiller
utelater å nevne ett
av poengene til
Fylkesmannen, som
er at biltransporten til
området vil øke
betraktelig ved
etablering av
dagligvarehandel.

3 Buskerud Fylkeskommune –
Utviklingsavdelingen

Det er ikke registeret eller ventet å
finne automatisk fredede
kulturminner inne i planområdet

Det er heller ingen verneverdig
bebyggelse inne i planområdet.

Uttalelsen er som forventet
og gir ingen føringer for
den videre
planbehandlingen.

Fylkeskommunen har
tidligere i samme

Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig
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saksforhold uttalt (i brev av
30.8.2010) at
dagligvarebutikk her ikke
kommer innenfor rammen i
fylkesdelplanen eller
rikspolitiske retningslinjer.

4. CBRE

CBRE representerer grunneier Certas
Energy Norway AS på gnr 38/136
(bensinstasjonen).

Ser positivt på omreguleringen under
forutsetning av at det skal være
fortsatt drift på bensinstasjonen/
vegserviceanlegget og at atkomsten
ikke må forringes. Det må gjøres
tiltak mot tjuvparkering/feilparkering
på Certas eiendom. Ønsker avtale om
fordeling av kostnader for
vedlikehold av felles trafikkarealer.

Ingen av innspillene er
problematiske mht
reguleringsplanendring en.
Noen punkter er
privatrettslige som
tiltakshaver vil sørge for
blir tatt opp med Certas.

En forutsetning for
opparbeidelse av
dagligvareforretning
fra CBRE sin side er
at atkomsten ikke må
forringes. Ved
etablering av
dagligvareforretning
på Hvervenkastet vil
trafikken øke,
spesielt i utkjøringen
av området, og
derfor vil atkomsten
forringes. Det er
heller ikke planlagt
noen tiltak i krysset
som kan gjøre
trafikkavviklingen
bedre.

5. Kommuneover legen

Forutsetter at helsemessig
forsvarlighet legges til grunn for
utvikling av området

Det blir lagt til grunn. Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig



www.cbre.no
Registrert I Norge Org. nr. 958 963 629 MVA , Registrert kontor Dronning

Mauds gate 1 0, 0250 Oslo, Norway

CBRE AS
Bryggegata 9
Postadresse :

Postboks 1 284, Vika
0250 Oslo

N orge
Fossen Utvikling AS
Kontorfellesskap
Søndre Torv 2 B
351 0 Hønefoss
bjornl@fres.as

Att.: Bjørn Leifsen

Oslo, 22. januar 201 8

Vedr. omregulering for plan - id 1 1 3/01 - Hvervenkastet

Med henvisning til Deres brev av 31 . januar d.å., tilskriver vi Dem på vegne av vår oppdr agsgiver Certas
Energy Norway AS som er eier av gnr./bnr. 38/1 36 med påstående bygninger.

Certas ser positivt på den planlagte omreguleringen ; dog forutsettes det at et planforslag tar opp i seg:
• Fortsatt drift og utvikling av bensinstasjon/veiserviceanlegg på gnr./bnr. 38/1 36
• Inn - og utkjøring til/fra Esso - stas jonen må ikke forringes , herunder må utviklingen av

naboeiendommen til dagligvarehandel hensynta sannsynlig økt trafikk i felles inn - og utkjøring

Selv om det kanskje ikke vil være tema i planforslaget , vil vi benytte anledningen til å nevne at Certas ifm.
en ev. e tablering av dagligvarehandel innenfor planområdet vil forutsette at det gjøre s nø dvendige t iltak for
å hindre «tjuvparkering » og/eller feilparkering Certas ’ eiendom . Ved en sannsynlig vesentlig økning i
trafikken , vil Ce rta s også finne det naturlig at det inngås en avtale hva gjelder fordeling av kostnadene
kny t tet til vedlikehold av felle s inn - og utkjøring og kjørebaneareal .

Med vennlig hilsen
CBRE AS

Simon Killi
(sign.)
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Vår dato: 23.02.2018
Deres dato: 31.01.2018

Vårreferanse: 2018/4242-2
Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

Dokid:
1 801 7998
(17t3042-12)
Ullalelsê om kulturmidler

Hvervenmoen på Hvervenkastet i Ringerike kommune - varsel om

oppstart - omregulering - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 31.1.2018 angående varsel om oppstart av omreguleringsarbeid for
reguleringplanen Hvervenmoen på Hvervenkastet i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her en

kulturminnefaglig uttalelse til planen.

Kort om planen
Formålet med omreguleringen er å legge til rette for etablering av dagligvarehandel i bygningene
innenfor planområdet. Det vil ikke bli lagt opp til vesentlig større arealutnyttelse.

Automat¡sk fredete kulturminner
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner inne i planområdet.
Planområdet er allerede utbygd og vi forventer ikke å finne bevarte automatisk fredete kulturminner
her. Vi har derfor ingen merknader til planen.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi kjenner ikke til verneverdig bebyggelse innenfor eller like utenfor planområdet. Vi har følgelig ingen
merknader når det gjelder etterreformatoriske kulturmin ner.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du Ønsker å svare elektronisk; www.bfk.noledialos (kan også benyttes tilsensitive opplysninger).
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Vår dato: 21.02.2018
Vår referanse: 2018/858
Arkivnr.: 421.4
Deres referanse: 31.01.2018
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

Fossen Utvikling AS
Søndre Torv 2B

3510 HØNEFOSS

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med å
endre reguleringsplan for Hvervenmoen

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med å endre reguleringsplan
for Hvervenmoen hvor det er ønske om å åpne opp for etablering av dagligvarehandel.
Vi viser til nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og
nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene. Dagligvarehandel bør plasseres i
sentrum eller i tilknytning til etablerte boligområder. Fylkesmannen er derfor skeptisk
til å åpne opp for dagligvarehandel i dette området. Det aktuelle området ligger
inneklemt mellom trafikkerte veier og henvender seg mer til E16 enn til boligene som i
hovedsak ligger nord for sykehuset.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 31. januar 2018 hvor det varsles oppstart av endring av reguleringsplan for
Hvervenmoen vedtatt i 1990, gnr. 38/135.

Det går frem av kunngjøringen at hensikten med planarbeidet er å endre gjeldende
reguleringsplan slik at det kan etableres dagligvarehandel i byggene innenfor planområdet.
Dagens plan forhindrer dette. Her er det bestemmelser om at det ikke tillates svært
trafikkskapende virksomhet innenfor området, for eksempel matvareforretning.

Fylkesmannens kommentarer

Det aktuelle området ligger ca. 2 km fra Hønefoss sentrum og ligger ikke i tilknytning til et
boligområde. Det er opparbeidet gang- og sykkelveg til området i dag fra Hønefoss sentrum,
men området må regnes som bilbasert med store parkeringsarealer og plasseringen mellom
E16 og Osloveien.

Vi viser til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, hvor det er mål om at planlegging av arealbruk
og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomiske effektiv ressursutnyttelse, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet.

Videre skal utbyggingsmønster og transportsystem fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
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Vi viser også til ABC-prinsippet for lokalisering av næringsvirksomheter. Her er det skilt
mellom virksomheter med mange ansatte og/eller har mange besøkende/kunder
(arbeidsplassintensiv og besøksintensiv) og de med lavere besøkstall og antall arbeidsplasser.
Virksomheter som er arbeidsplassintensiv og besøksintensiv bør plasseres i sentrum.
Virksomheter med færre besøkende og ansatte, som forretninger for arealkrevende og
plasskrevende varegrupper, kan plasseres i sentrum/randområdene, mens arbeidsplasser med
få ansatte og besøkende (for eksempel lager, logistikk og industri) skal plasseres utenfor
sentrumsområdene.

En slik tredeling i forhold til plassering av næringsvirksomhetene vil kunne være med på å
sikre aktivitet i sentrumsområdene, samtidig som transportbehovet og klimagassutslippene vil
kunne reduseres.

Videre vil vi vise til Fylkesdelplan for handel-, service- og senterstruktur. Planområdet ligger
utenfor sentrumsavgrensningen i denne planen hvor det kan etableres kjøpesenter. I
Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre fra 2008 er det fastsatt at kjøpesentre bare kan
etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente regionale planer. I områder
som ikke omfattes av slike regionale planer vil kjøpesentre større enn 3000 m2 bruksareal ikke
være tillatt.

Det er i dag boliger ved sykehuset og det er noen boliger sør for området ved Kartverket. Hvis
det skal åpnes opp for dagligvarehandel mener vi det er viktig at det samlede arealet holder
seg innenfor grensen på 3000 m2 i bruksareal og at det foretas en grundig vurdering av det
naturlige handelsomlandet.

Dagligvarehandel bør plasseres i sentrumsområdet eller i tilknytning til etablerte
boligområder. Det aktuelle området grenser til E16 og ligger inneklemt mellom trafikkerte
veier med store parkeringsarealer. Slik vi vurderer saken vil tilrettelegging for
dagligvarehandel til dette området øke biltransporten til området betraktelig.

På bakgrunn av ovennevnte forhold er vi derfor skeptisk til å åpne opp for
dagligvarehandel til dette området med hensyn til nasjonale føringer for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging og nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene.

Med hilsen

Geir Sørmoen
fung. fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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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.: 2017/161

Vedr. intern høring av forslag til detaljregulering for Hvervenkastet

Det vises til deres oversendelse 1.2.2018 Plan 439 Detaljregulering for Hvervenkastet – Intern
varsling – oppstart.

Vår hjemmel
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

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, blan t 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 g jennom 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 .
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Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/3755 - 1 5 20.02.201 8

Varsel om igangsetting av områderegulering for plan - I D 1 1 3/01

Hvervenmoen på Hvervenkastet - Ringerike kommune

Vi viser til overn evnte varsel om oppstart. Formålet med planen er å legge til rette for

dagligvareha ndel i byggene hvor det har vært møbelbutikk, andre forretninger,

bevertningssted og bensinstasjon.

Vi har mottatt vars el om oppstart fra Fossen Utvikling AS . Planer som sendes ut til oss skal

sendes ut fra kommunen og vi ber om at dette blir gjort framtiden.

Reguleringsplan i forhold til kommuneplaner og andre reguleringsplaner

For Statens vegvesen er det viktig at områd er for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del)plan.

Trafikk

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Planområdet ligger i

ett området som allerede er sterkt trafikkbelastet. Her er det nødvendig med en

trafikkanalyse som foruten denne planen, viser konsekvensene av alle planer i området. Det

vises til nylig laget trafikkanalyse på andre siden av E1 6.

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger)

må avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og

trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet.
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Overvann

Det må også sørges for tilfredsstillende overvannshåndtering fra området, inklusive

nødvendige kryssinger av riks - og fylkesveg. Slike endringer må påregnes forlangt

gjennomført før omr ådet kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med

Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes. Langs riks - og fylkesveger kreves minimum

8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn – teknisk anlegg». Normalt kreves

teknisk detaljpla n 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.

Byggegrense

Byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 1 00 m /50 m. Byggegrensen skal mellom

annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering av

støyømfintlige 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 Miljøverndepartementet 7. desember 2004 og

klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 1 00 m.

Innsigelse

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

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Med hilsen

Anders Hagerup

Seksjonsleder

Plan og forvaltning Buskerud Anne - Mette Bjertnæs

s enioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .





N OTAT

Hvervenkastet h andel – t rafikkutredning

I NNHOLD

Sammendrag

1 Dagens situasjon ................................ ................................ ................................ ................................ .. 3

1.1 Grunnlag ................................ ................................ ................................ .................. 3

1.2 Trafikk – turproduksjon ................................ ................................ ............................ 4

1.3 Kryssbelastning ................................ ................................ ................................ ....... 4

1.4 Personskadeulykker ................................ ................................ ................................ 6

2 Planlagt utbygging ................................ ................................ ................................ ............................... 7

2.1 Grunnlag ................................ ................................ ................................ .................. 7

2.2 Trafikk - turproduksjon ................................ ................................ ............................. 7

2.3 Kryssbelastning ................................ ................................ ................................ ....... 8

Vedlegg 1: Kryssutforming
Vedlegg 2 : Trafikktellinger

November 2018

Ringerike sykehus
Hvervenkastet
handelsområde

Hvervenmoen



2

Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

Sammendrag

Hvervenkastet handel sområde ligger på nordsiden av E16 , nær toplanskryss et de r Fv 35
Osloveien tar av mot Hønefoss. Avs t anden til Hønefoss sentrum er ca 2 km. Handels området
trekker kunder til butikker , bevertning /selskapslokale og bensinstasjon . Det er merket opp ca
140 bilplasser på handelsområdet, inklusive plasser for Gjestegå rden. Figuren på forsiden
viser området med atkomstkrysset i Osloveien ring et inn . Ringerike s y kehus er nærmeste nabo
på nordsiden av Osloveien .

Døgntrafikken på E16 ved Hvervenkastet er 1 2 . 1 00 kjt ( ÅDT ), mens døgntrafikken i Osloveien
er i størrelsesorde n 8.000 - 9.000 kjt .

Det planlegges en dret bruk av gulvarealet , med en ny COOP - butikk på 1. 83 0 m2 og utvidet
salgsareal for i nteriør og sport ( hhv 230 m2 og 390 m2). Det te vil skje på bekostning av
møbel butikken , som legges ned . Dagligvarebutikken er mer t rafikkskapende enn den
virksomheten den erstatter . Økningen i biltrafikken er beregnet til 1. 37 0 kjt på virke dager
( 1. 13 0 kjt ÅDT) og 140 kjt i dimensjonerende time (tur og retur) . Det bemerkes at det meste av
det vi her beskriver som en trafikkøkning reel t sett ikke vil være ny trafikk i Osloveien.
D agligvarebutikker nord for Hvervenkastet trekker også i dag trafikk inn i Osloveien, og COOP -
butik k en vil i hovedsak konkurrere om de samme kundene.

Dagens avkjørsel fra Hvervenkastet handel mot Osloveien vil bli høyere belastet, med en
beregnet utnyttelsesgrad opp mot 91 % av tilgjengelig kapasitet i maks - timen om
ettermiddagen (utgående retning ) . En kan da forvente 47 sekunder s for sinkelse for trafikanter
på vei inn i Osloveien. Det er bereget en største kø le ngde på 50 meter – inn på
handels området. For å bedre trafikkavvikling en og sikkerheten foreslås det å flytte gangfeltet
bort til krysset med Arnold Dybsjords vei .

Rundkjøringen på Hvervenkastet vil med dagens kryssgeometri ikke klare å avvikle 2028 -
trafikken i maks - timen om etter middagen . Det beregnet en utnyttelsesgrad på 1,05, det vil si
over belastning. Med foreslått endring av kryssgeometrien vil en oppnå en betydelig bedring av
kapasiteten , og utnyttelsesgrad en vil med samme trafikkmengde b li 0,73 (dvs 73% av teoretisk
kapasitet). Endrin gen innebærer å etablere et e kstra kjøre felt inngående fra nord på
bekostning av det ene av to utgående felt.

Ny E16 og Ringeriksbanen er prosjekter som på sikt vil gi nye rammevilkår for trafikken mellom
Hønefoss og Oslo. Ny E16 (før 2028) vil gi en betydelig avla stning av dagens E16 og
Ringeriksbanen ( om bompen ger) vil gi grunnlag for nye reisevaner med redusert bilbruk . I
denne utredningen har vi ikke regnet med redusert trafikk i planområdet. Vi har lagt til grunn
en generell trafikkvekst på 13 % i veinettet fram mot 2028, iht prognose for Buskerud fylke.
Sånn sett beskriver vi i dette notatet en situasjon som kan betegnes som et «worst case».

Oppdragsnr
Oppdragsgiver:

618512 - 01
COOP Øst / Fossen utvikling

Dato: 1 5 .11 .2018

Skrevet av: Hans Ola Fritzen og Bjørn Haakenaasen
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Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

1 DAGENS SI TUASJON

1 .1 Grunnlag

Hvervenka stet ligger nær Ringerike sykehus, ca 2 km sy d for Hønefoss sentrum . D ag ens
atkomst er lagt til Osloveien , utformet som et T - kryss med vikeplikt for trafikk på sideveien.
Det er anlagt et eget venstresvingefelt i Osloveien for trafikk mot bensinstasjonen og
handelsområdet . Området huser i dag 4.850 m2 handel sareal , fordelt på følgende :

Møbel - 2.450 m2

Interiør - 1.000 m2

Kontormøbel - 440 m2

Sport - 960 m2

I tillegg til ovennevnte er det en Esso - stasjon i området.

Figur 1 - 1 Hvervenkastet handel – området er vist med sort brutt strek

Osloveien ved Hvervenkastet handel – sett fra sørøst (Google Street View)
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Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

1 .2 Trafikk – turproduksjon

Da handletrafikken er i fokus, er e ttermiddagstimen kl 16 - 17 brukt som « dime nsjonerende
time ». T imetrafikk på avkjørselen til handelsområdet og de andre sideveien e i Osloveien er
hentet fra tellinger utført av Fossen Utvikling AS i desember 2016, jfr vedlegg. I august 2018
ble det gjennomført en supplerende telling ved be n sinstasj onen.

Trafikken til - fra de ulike virksomhetene er beregnet med følgende verdier :

Møbelhandel - 0,5 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Kont ormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 50 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil

Bilandelen til - fra handlereiser utenfor sentrum er erfaringsmessig høy ; den satt til 95 % i
dagens situasjon .

Timetrafikken i de to rundkjøringene er hentet fra rapporten «Trafikkanalyse Hvervenmoen
næringsområde» (Asplan Viak AS 2017). Dagens biltrafikk i de to rundkjøringene er basert på
trafikktellinger 14. juni og 18. august 2016. Tallene viser situasjonen noen måneder etter
åpning av handel på Hvervenmoen i mars - april samme år (Jula, COOP, OBS Bygg, Expert,
Europris, Rusta og Biltema ) . Timetrafikken i de tre øvrige atkomst kryssene til Osloveien er
hentet fra trafikktellinger utført i desem ber 2016.

Døgnt rafikken til og fra handelsområdet er beregnet til 2.360 kjt per virkedag ( 2.225 kjt ÅDT ) .
I dimensjonerende ettermiddagstime er trafikken 315 kjt (telt trafikk) .

Tabell 1 - 1: Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018

For besøksp arkering er det merket opp 140 bilplasser, inkl usive plasser for G jestegården.

1 .3 K ryssbelastning

Kapasitetsberegningene er utført med programmet SIDRA versjon 8 .0. Resultat e ne er
presentert i skjematiske illustrasjoner , med følgende parametere :

U tnyttelse sg rad, dvs kapasitets utnyttelse . U= 0,60 betyr 60 % utnyttelse av tilgjengelig
kapasitet – det vises tall for hver tilfart i kryssene .
Forsinkelse - g jennomsnitt forsinkelse per bil ( sekunder )
B ilkø - m aksimal kø lengde ( meter )

Fargebruken illustrerer situasj onen, med g rønn bunnfarge for lav belastning (U < 0,70), blå for
mellomhøy belastning (U=0,70 - 0,80) og gul og rød for høyere verdier. I i llustrasjonene er det
også vist timetrafikken fordelt på hver tilfart og svingebevegelse.
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Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

Tall for d øgntrafik ken på E16 og Osloveien er hentet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) . Ut fra
disse tallene og krysstellingene er d øgntrafikk en på delstrekninger og sideveier estimert. Det
er lagt til grunn at maks - timen utgjør 12,3 % av ÅDT .

Figuren nedenfor viser dagens ÅDT i ve inet tet rund t Hvervenkastet.

Figur 1 - 2: Dagens biltrafikk i ve inettet rundt Hvervenkastet, ÅDT 2018 .

Figuren nedenfor viser t imetrafikk og beregnet kryssbelastning i ettermiddagstime n .

Figur 1 - 3: Dagens timetrafikk og kryssbelastning i kryssene ved Hvervenkastet .

Atkomstkrysset til Hvervenkastet handel har i dag en høyeste utnyttelse på U= 0,63, noe som
betyr uproblematisk trafikkavvikling. De to nabo kryssene i Osloveien har vesentlig lavere
belastning. For rundkjøringe n Osloveien - Hvervenkastet - Arnegårdsveien er det beregnet en
belastning på U= 0,8 2 på vest re tilfart. Her kan en forvente opp mot 5 7 meter kø . Rundkjøringen
på sørsiden av E16 har kapasitetsreserver.
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Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

1 .4 Personskadeulykker

Figuren under viser personskadeulykker i ve i nettet rundt Hvervenkastet og Hvervenmoen
gjennom en seksårsperiode . Det inntraff bare en personskadeulykke i Osloveien på
strekningen forbi Hverven kastet handel i perioden; en fotgjenger ble påkjørt da han krysset
Osloveien nær rundkjøringen.

Fig ur 1 . 4 . P ersonskade ulykker i veinettet rundt Hvervenkastet 2012 - 2017 (kilde: N VDB )

Grønn farge: L ett personskade / gul farge: A lvorlig personskade (en ulykke).
Fotgjengerulykke (F), Mc - ulykke (MC), ulykker med bare biler involvert (B)
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Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

2 P LANLAGT U TBYGGI NG

2.1 Grunnlag

Det er planlagt følgende endring er i arealbruken:

Møbelhandel - 2.450 m2

Dagligvarehandel + 1.830 m2

Interiørhandel + 230 m2

Kontormøbel +/ - 0 m2

Sportshandel + 390 m2

Trafikken til - fra de ulike virksomhetene er beregnet med følgende verdier:

Dagligvarehandel - 2 ansatte pr 100 m2, 18 0 personturer pr 100 m2, 1, 3 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 30 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 30 persontu rer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 50 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil

Turproduksjon en for dagligvarehandel er hentet fra PROSAM - rapport 121 , med to sammen -
lignbare dagligvarebutikker , begge utenfor sentr um . I nteriørhandel, kontormøbel og
sport s handel er be regnet med dagens verdier. Reisemiddelfordelingen til - fra dagligvare er
anslått ut fra reisemiddelfordeling for handels - og servicereiser i Nedre Buskerud iht RVU
201 3/14 «Reisevaner i Osloområdet»: 70 % bil - 2 2 % gang e og sykkel - 8 kollektiv .
R eisemiddelfordelingen til - fra øvrig handel er antatt å være som for dagens situasjon (dvs 95
% bilandel) . På andre deler av veinettet er det regnet med en generell trafikkvekst på 13,3 %,
fram mot 2028, iht prog nose n for Buskerud fylke.

2.2 Trafikk - turproduksjon

Tabellen nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel med planlagt ny areal -
bruk. I beregningen er det regnet med at 10 % av besøkende til dagligvarehandelen også
besøker annen handel på Hv ervenkastet , herunder Gjestegården eller bensin stasjonen . Det
innebærer en liten reduk s jon av trafikkbelastningen i atkomstkrysset.

Tabell 2 - 1 : Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel med planlagt ny ar ealbruk.

Biltrafikk en til og fra området er beregnet til 3.7 30 biler på virke dager , til 3.35 0 ÅDT1. I maks -
timen er det beregnet 4 60 kjt per time (t ur /r etur ) . Plassbehovet for besøkende til handel en er
beregnet til ca 1 4 0 bilplasser , altså tilsvarende d agens plasstilbud (antatt ½ time s parkeringstid
for dagligvare og 1 time for annen handel og G jestegården ) . Retnings fordeling ut i veinettet er
anslått ut fra antall boliger og arbeidsplasser i nærområdet ( jf blå % - tall) . Som en følge av den

1 ÅDT = årsdøgntrafikk, dvs et årsgjennomsnitt
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nye dagligvare butikken er det regnet med at biltrafikken i atkomstkrysset er noe mer
retningsbalansert i maks - timen enn ved tellingen i 2016 .

2.3 K ryssbelastning

I dette notatet har vi ikke tatt høyde for de større infrastrukturtiltak ene som er under planle gging
på Ringerike. Vi har lagt til grunn en mellomsituasjon, med generell trafikkvekt og reisevaner
som i dag. Trafikalt sett kan denne mellomsituasjonen betegnes som et «worst case» .

Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk ÅDT 2028 i ve inettet rundt Hvervenkastet, med
planlagt utbygging . Blå tall viser ber egnet trafikkvekst til - fra ny handel. Beregnet «n yskapt
trafikk » er 1.780 kjt på virke dager og 1. 46 0 kjt ÅDT . Det bemerkes at det meste av det vi her
kaller trafikkøkning reelt sett ikke være ny trafikk i Osloveien. D agligvarebutikker lenger nord i
Oslovei en trekker også i dag trafikk gjennom planområdet . Den nye COOP - butiken vil
konkurrere med om de samme kundene.

Figur 2 - 1: Biltrafikk ved Hvervenkastet - ÅDT 202 8 , med planlagt ny handel ( blå tall viser trafikkvekst )

Kryss beregningen viser en utnyttelsesgrad på 91 % i avkjørselen ved handelsområdet i maks -
timen om ettermiddagen. T rafikk som skal ut på Osloveien kan da forvente en forsinkelse på
47 sekunder og en kø på 54 meter inn på området (7 - 8 bile r). Trafikkavviklingen i Osloveien
har forkjørsrett og vil ikke påvirkes nevneverdig av den ø kte sideveistrafikken .
Utnyttelsesgraden på tilfartene i Osloveien er beregnet til hhv 0,30 (fra E16) og 0,35 (mot E16).

Osloveien sett fra nordvest (Google Street View)



9

Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

Det foreslås a t g angfeltet på nor d siden av atkomstkrysset flytte s bort til krysset med Arnold
Dybsjords vei (sykehuset). Potensialet for k o nflik t e r mellom kryssende gangtrafikk og venstre -
svingende biler fra be nsin og handel vil da bli redusert. I følge tellingene er det langt f ærre
venstresvingende biler fra Arnold Dybsjords vei .

Figur e n under viser trafikkbelastning og a vviklingsparamerte med foreslåtte tiltak , som vist i
figur 2 - 3. G jennom enkle tiltak i rundkjøringen k an en oppnå en utnytte l sesgrad på 0,73 i maks -
timen . Forventet f orsinkel s e bli r da marginal e 9 sekunder .

Figur 2 - 2 : Timetrafikk og kryssbelastning 2028 - med ny geometri i rund kjøringen på Hvervenkastet

Uten foreslått g eometriendring , vil krysset ha problemer med avviklingen . I maks - timen om
etter middagen er det beregnet en utnyttelsesgrad på 1 ,05, det vil si overbelastning . Vi
bemerker at beregningen er gjort med både generell trafikkvekst i veinettet og trafikk veks t til/fra
ny handel – altså et « worst case » . Trafikkvek s ten fra handelsomr å det (blå tall i figuren) utgør
bare liten andel av trafikken i krysset .

Figur 2 - 3 : Timetrafikk og kryssbelastning 2028 – med dagens kryssgeometri
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Figuren under viser de foreslåtte tiltakene i rundkjøringen . O sloveien har i dag ett kjørefelt i nn
fra nord , men t o i utgående retning . I denne retningen har det ekstra feltet liten betydning for
trafikk avviklingen. Det anbefales å snu dette, slik at at det bli to felt inn gående over de siste
20 mete rne , på bekostning av d et e ne feltet utg ående . G angfeltet trekkes t ilsvarende tilbake,
slik at kryssende fotgjengere ikke behøver å forholde seg ti l mer enn ett og ett kjørfelt om
gangen , med en refuge i mellom ( dette er skolevei ). Det vil også kreves en t ilslutning til
eksisterende gangvei i Hv e rvenkastet (ca 1 5 m) .

Figur 2 - 4 : Rundkjøringen Osloveien / Hverven kastet med anbefalte tiltak
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Vedlegg 1 : Kryssutforming

Figurene viser skjematisk kryssutforming en som ligger til grunn for SIDRA - beregningene .

Kryss 1 – Oslov eien - atkomst Hvervenkastet handel

Dagens situasjon

Planforslag – gangfelt flyttes vestover (se neste side)
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Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

Kryss 2 : Osloveien - Arnold Dybsjords vei

Dagens situasjon

Planforslag

Kryss 3: Osloveien / Trygstadveien

Dagens situasjon
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Kryss 4 – Osloveien - Hvervenkastet - Arnegårdsveien

Dagens situasjon

Planforslag – to kjørefelt inn fra nord

Ar negårdsveien

Arnegårdsveien
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Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

Kryss 5 – Hvervenkastet - Hvervenmoveien - Monserudveien

Dagens situasjon
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Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

Vedlegg 2: Trafikktellinger

Trafikktelling i O sloveiens sideveier i desember 2016

Trafikktelling i atkomst bensinstasjon i august 2018

Inn Ut Sum
16 00 - 1615 8 8 16
1615 - 1630 10 12 22
1630 - 1645 6 8 14
1645 - 1700 5 10 15
Sum time 16 - 17 29 38 67

Tellingene er gjenomført av Fossen Utvikling AS



Årsak til e ndring av trafikkutredning

Hovedårsaken til at trafikkutredningen ble endret, var at først utkast baserte seg på en tilgang på
parkeringsplasser som var høyere enn det som faktisk er/blir tilgjengelig. Generelt er det store
variasjoner i hva slike butikker kan generere. Påvirkningsf aktorer er for uten type og størrelse,
godt/dårlig kommersiell drift, beliggenhet, tilgjengelighet, parkeringstilgang, synbarhet osv. En kan
derfor ikke lage en eksakt utredning (selv om utrederne har en tendens til å presentere resultatene i
eksakte tall, enda de er basert på omtrentlige forutsetninger). I tillegg ha de (Asplan) gjort mindre
endringer, basert på bedre lokalkunnskap.

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse
ved utarb eidelse a v planer for utbygging . Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6 .

Denne saken gjelder revidering av e n plan på Hvervenkastet , der hovedformålet er å legge til
rette for dagligvarebutikk i et eksisterende forretningslokale. Det blir således ventelig ingen
store endringer i risiko - eller sårbarhetsbildet.

Planen fremmes for at Coop skal kunne etablere en dagligvareforretning i eksisterende
forretningsbygg der det tidligere har vært møbelforretn ing. Det planlegges en forretning etter
konseptet «Coop Extra». En slik butikk har et effektivt salgsareal på ca. 1450 m2 og med tillegg
for lager, personalrom og andre birom. Til sammen ca. 1840 m2.

Hele planområdet er på ca. 30 daa og inkluderer byggeom råder og deler av omkringliggende
vegarealer.

Planen omfatter gårds - og bruksnumrene 38/119, 38/135 og 38/136, for uten deler av
tilliggende vegarealer med gnr/bnr 101671. Arealene for eiendom 38/119 er 9,158 daa, for
38/135 er det 4,375 daa og for 38/13 6 er det 6,904 daa.

Planen inneholder formålene forretninger, bevertning, bensinstasjon/vegserviceanlegg kjøreveg
og annen veggrunn grøntområder. I tillegg er det regulert frisiktsoner.

Byggegrenser mot omkringliggende veger er 30m.

Plankartet:

Mht p laninnholdet vises til planbeskrivelsen.
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2. M ETODE

Risiko benyttes for å angi fare for liv, uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker
eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Hendelser som har stor sannsynlighet og
store konsekvenser gir størst risiko. Hendelser som har liten sannsynlighet og små
konsekvenser gir liten risiko.

ROS - analysen er utarbeidet i henhold til metodikken i DSB (2017) sin veileder. Tiltakene som
fremkommer i analysen er inntatt i planbestemmelsene.

Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres som produktet av sannsynligheten for en
uønsket hendelse, konsekvensen av denne hendelsen og sårbarhetsvurderinger med mulige
følgehendelser . Dette kan så ende ut i forslag til beredskapstiltak og eventuelle etabl ering av
hensynssoner i planen.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegge s
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som beg renser konsekvensene.

Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte e r så
kommentert særskilt.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier , der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene :

Gradering av sannsynlighet:

3 . Høy sannsynlig het : Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år . >10%.
2. Middels sannsynlig het : Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år. 1 - 10%.
1. Lav sannsynlig het : Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 10 0 0 år. 1/10 00.

For steder der det er sannsynlighet for flom og/eller skred gjelder andre
sannsynlighetsvurderinger, men det er ikke aktuelt her.

Gradering av konsekvenser for liv og helse, stabilitet og materielle verdier :

Disse deles inn i konsekvenskategoriene
3 høy, 2 middels, 1 små og ikke relevant.

Ovenstående er satt inn i en risikomatrise.
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik
tabell, der betydningen av fargene er redegjort nedenfor.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

Ikke
relevant

1 Små 2 Middels 3 Store

3 Høy. >10%

2 Middels 1 - 10%

1 Lav. <1%

3. AN ALYSE

3.1. Kunnskapsgrunnlaget.

Kunnskapsgrunnlaget for denne analysen er kommunens kart - og informasj onssider for nevnte
tema, samt planleggernes meget gode lokalkunnskap som beboere i området.

For bensinstasjonen er en ROS - analyse for anlegget Tomasjord Express lagt til grunn (Cowi
24.8.2018) . Det er et helt tilsvarende anlegg som her på Hvervenkastet.

3.2. Tenkelige hendelser med risikovurdering .

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/ - skred Nei Helt flat tomt. Ikke kjent at

det skal være usikre
grunnforhold

2. Snø - /isras Nei Ikke bratt i/uten for
området.

3. Flomras Nei Ligger høyt over vann .
4. F lom . Innsjø, elv. Nei God avstand og høyde til

elva .
5. Radongass Ja 1 1 Mulig, m en t iltak

obligatorisk .
Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Bebygd. Ing e n spesiell e

biotop er
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen
10. Verneområder Nei In gen kjente
11. Vassdragsområder Nei Ingen n ære som påvirkes .
12. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente
13. Kulturminne/ - miljø Nei Ingen
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Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
1 4. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei God avstand til bane
1 5. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
1 6. Sykehus/ - hjem, kirke Nei Veger brede nok for

utrykning skjøretøy.
1 7. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
1 8. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
1 9. Vannforsyning , avløp Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21. Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Nei Alltid vært bebygd.
24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Forurensningskilder . Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk (bane) Nei Ingen funksjoner med

støyfølsom bruk
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei Ingen linjer med kraftig

strømføring .
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Ja 1 2 Bensinstasjon . Er driftet

der i 29 år, uten uhell av
noen slag.

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Nei For lite ekstra trafikk

genereres til at det vil
merkes. (< 3dB) .

38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41. Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet
43. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 1 2 God sikt. Lav hastighet.
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 2 Alltid en fare. Mindre

sannsynlig
45. Andre ulykkespunkter Nei Ikke aktuelt
Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje - /terrormål
Nei Ikke aktuelt
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47. Er det potensiell sabotasje - /
terrormål i nærheten?

Nei Ikke aktuelt

48. Regulerte vannmagasiner
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannst and mm

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc . )

Nei Ikke aktuelt

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51. Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer

utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.

52. Skolebarn ferdes
gjennom /langs planområdet

Nei Kun langs med området .
Lave hastigheter.

3.3. VURDERINGER .

Vurderinger av de ovenstående tema der det er sannsynlige farer er gjort i skjemaene nedenfor.

NR 5 UØNSKET HENDELSE Radon
Radon er en giftig gass fra alunskifer som kan medføre fare for kreft (særlig lungekreft).
REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING
Tek17
ÅRSAKER
Hele Ringerike ligger i en geologisk sone der det kan forekomme radon. I disse permeable (lett
gjennomtrengende) massene kan radon forekomme.
KJENTE PROBLEMER
Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. Bygningene har få rom der folk overnatter.
Nyere bygninger med antatt plast, som i en viss grad hindrer gass å stige opp, mellom grunn og
grunnmur.
SÅRBARHETSVURDERING OG FØLGEHENDELSER
Ved langvarig e ksponering kan kreftfare oppstå. Sykdom og eventuell død.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING
Grad av sannsynlighet x God byggeskikk og korte

eksponeringsperioder.
KONSEKVEN SVURDERING

Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING
Liv og helse x Lav sannsynlighet
Stabilitet -
Materielle verdier -
Pga nye bygg og korte eksponeringsperioder vil den statistiske sannsynlighet for skader blir små.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
Grader av gassperre under grunnmurene Ukjente gjennomføring av

byggearbeider
FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING
Tiltak Oppfølging
Krav om tiltak ved nybygg Krav i reguleringsbestemmelser.
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NR 3 3 UØNSKET
HENDELSE

Risikofylt industri m.m.

Drift av bensinstasjon
REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

ÅRSAKER
Håndtering og oppbevaring av brannfarlige væsker og gasser.
KJENTE PROBLEMER
Bensinstasjonen er driftet her i 29 år, uten at det har vært uønskede hendelser. Siden dette er anlegg
som bygges både i byer og ved boligområder, er det laget systemer og rutiner som gir svært lav
risiko for uhell. Anlegget har nedgravde tanker som er dobbeltveggede, påfyllingskasser med
oppsamlingsv olum . Ved ev brudd på ledninger vil fall på disse medføre at væske dreneres tilbake
til tankene. Tette spillkasser med avrenning til oljeutskiller. Pumpene har påkjøringsvern . God
avstand til nærmeste bebyggelse. Stabil grunn uten ras - eller flomfare.
SÅRBARHETSVURDERING OG FØLGEHENDELSER
Antennelse av gasser og/eller brennbare v æsker. Mulig e s ekundærhendelser er stenging av trafikk
på E16 og Fv35. Ringerike Sykehus ligger i nærheten, men ikke tett innpå. Fare for
luftforurensning ved ev brann.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING
Grad av sannsynlighet x Gode sikkerhetssystemer og rutiner

ved håndtering.
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING
Liv og helse x Gode

evakueringsmul i gheter
Stabilitet -
Materielle verdier x S kader på kjøretøy og

bygg

USIKKERHET BEGRUNNELSE
Liten Gode systemer og rutiner.
FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING
Tiltak Oppfølging
Driftsrutiner og ettersyn /kontroll Ikke i reguleringsplanen
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NR 43 UØNSKET
HENDELSE

Ulykker i av - /påkjørsler

Trafikkulykke i avkjørsel
REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

ÅRSAKER
Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk i avkjørsel. Med noe økt trafikk vil det også bli
tilsvarende økt fare for ulykker.
KJENTE PROBLEMER
Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. God sikt i avkjørsel og i et område som
ikke er avkjørselsfri.
SÅRBARHETSVURDERING OG FØLGEHENDELSER
Påkjørsel i kryss. Ingen sekundærhendelser.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLAR ING
Grad av sannsynlighet x God sikt. Rett strekning. Nedsatt

fartsgrense (60 km/t).
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING
Liv og helse x Lav sannsynlighet

pga lav hastighet
Stabilitet -
Materielle verdier x Moderate skader på

kjøretøy.
Pga god sikt, rett strekning og nedsatt fartsgrense vil den statistiske sannsynlighet for skader blir
små.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
- -
FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING
Tiltak Oppfølging
Krav til frisiktsone i reguleringsplan -
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NR 44 UØNSKET
HENDELSE

Ulykker med gående/syklende

Trafikkulykke med myke trafikanter
REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

- -
ÅRSAKER
Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk med kjørende og gående/syklende. Med økt trafikk vil
det generelt også bli økt fare for ulykker.
KJENTE PROBLEMER
Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. Det er fortau og gang - /sykkelveg er
langsmed planområdet på de sidene det er naturlig for gående og syklende å ferdes, samt markerte
fotgjengeroverganger.
SÅRBARHETSVURDERING OG FØLGEHENDELSER
Trafikkulykker med personskade. Ingen sekundærhendelser.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING
Grad av sannsynlighet x Godt utbygd nett av fortau, gang -

/sykkelveger og fotgjengeroverganger.
KONSEKVEN SVURDERING

Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING
Liv og helse x Konsekvenser for myke

trafikanter vil kunne være
til dels alvorlige.

Stabilitet -
Materielle verdier -
Pga god sikt, rett strekning og nedsatt fartsgrense vil den statistiske sannsynlighet for skader være
små.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
- -
FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING
Tiltak Oppfølging
Krav til frisiktsone i reguleringsplan -

3.4. Samlet risikovurdering .

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

Ikke
relevant

Små Middels Store

Høy. >10%

Middels 1 - 10% 33, 43, 44

Lav. <1% 5
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4. KONKLUSJON OG ANBEFALING.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt og
mulig å kontrollere , gitt de forebyggend e tiltakene som er nevnt i skjemaene .



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-5   Arkiv: PLN 999  

 

 

Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 

 

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 

 

4. Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

  

Sammendrag 

Coop Øst erfarer at det er et stort behov for en større dagligvareforretning i Hverven-området 

og ønsker endring av gjeldende reguleringsplan for området. 

En slik endring krever en ny reguleringsprosess.  

Det kreves at utredninger må gi svar på om størrelse og lokalisering av matvareforretning er 

egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling. 

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker etablering av en større 

dagligvareforretning, konseptet Coop Extra, der det har vært en møbelforretning (Skeidar) på 

Hvervenkastet. Sportsforretningen (Sandberg Sport) og Kontormiljø vil forbli i bygget. 

Det er Fossen Utvikling As v/daglig leder Bjørn Leifsen som representerer partene og Bjørn 

Leifsen vil være planfaglig ansvarlig for planutarbeidelsen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Gjeldende reguleringsplan for området er nr. 113-01 ”Hvervenmoen”, som ble vedtatt 

08.01.1990. Her har bl.a. møbelforhandler Skeidar holdt til, men denne virksomheten er borte. 

Det er lagt frem et ønske om å etablere en større matvarebutikk i disse lokalene. 

I § 3.1 i reguleringsbestemmelsene for gjeldende reguleringsplan står følgende: 

”Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, 

for eksempel matvareforretning.” 

 

I 2010 ble det fremmet et ønske om en omregulering av reguleringsplan nr. 113-01. Ønsket var 

å etablere en matvarebutikk i disse lokalene. Sak om regulering ble behandlet i HMA 

06.12.2010 med positiv innstilling fra rådmannen, men saken fikk negativt vedtak.  

Dermed er det reguleringsbestemmelsene fra 1990 som gjelder for arealet i dag. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Hvervenområdet ligger ca 2 km fra gågata i Hønefoss by. Videre er det 800 meter til avkjøring 

til senterområdet Eikli. På motsatt side av E16 ligger Hvervenmoen. Hvervenområdet har 

sentral beliggenhet i forhold til transportsystemet, plassert ved innkjøringa til Hønefoss langs 

E16. På Hvervenkastet er det i dag sportsforretning og kontorarbeidsplasser, bensinstasjon og 

Gjestegård/bespisning. 

Områderegulering Hvervenmoen innebærer et stort antall arbeidsplasser i dette området.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Coop har flere butikkonsepter og innen dagligvarehandel er Coop Obs! Hypermarked det mest 

omfattende. I tillegg til dagligvarer har slike butikker et godt vareutvalg innen sport, tekstil, 

kjøkken og hjem, leker, småelektrisk og lettere byggevarer. Hos Coop Mega finnes alle 

basisvarer, med ferskvarer, utallige brødsorter, frukt og grønt, krydder og sauser. Coop Prix er 

en dagligvarekjede med lave priser på hele vareutvalget. Coop Extra er en dagligvare- og 

byggkjede i Coop. I Extrabutikkene finnes mer enn 5500 varer til lave priser. Coop Marked er 

en dagligvarekjede med lokal forankring. Butikkene er spredt rundt i Norge og representerer 

også et naturlig møtested i lokalsamfunnet. 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker etablering av konseptet Coop Extra. 

 

Tiltaket som foreslås vil ikke medføre store endringer på eksisterende bygg eller på 

utearealene. Bygget vil få en oppgradering og en tydeliggjøring av at det her er 

dagligvarebutikk. Uteområdene vil få ny strukturering av parkeringsplassene og oppgradering 

av utebelysning. Lagringscontainere vil bli fjernet. Hele eiendommen vil få et estetisk løft. 

 

Forslagsstiller mener videre at trafikken til/fra området ikke vil bli radikalt endret. Totalt antall 

kvadratmeter butikkarealer forblir uendret. De trafikkmessige konsekvensene vil bli redegjort 

for i saken. 

Nærområdene til Hvervenkastet vil få mer boligbebyggelse, blant annet i Tanberglia og 

tilstøtende områder, etter vedtak av kommunedelplan for Krakstadmarka. Uten 



- 

dagligvareforretning på Hvervenkastet vil mange måtte kjøre ned i Osloveien for å handle. Det 

er også etablert et stort antall arbeidsplasser ved sykehuset og Hvervenmoen, som 

representerer store kundegrupper. Mange av disse reiser antakelig inn til Hønefoss for å handle 

dagligvarer. Nærmeste Coop-matvarebutikker er Coop Extra Klekken og Coop Extra 

Heradsbygda, samt Coop Mega i Hønengata. 

 

Mulig etablering av matvarebutikk i området er i strid med gjeldende reguleringsplan (nr. 113-

01 Hvervenmoen). Det må en reguleringsprosess til for å kunne tillate etablering.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er regulert i reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen”, vedtatt 08.01.1990, se 

vedlegg 3. Området er regulert til forretningsbebyggelse, med bestemmelse om at bebyggelsen 

ikke tillates nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, for eksempel matvareforretning. 

Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering.  

Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart. 

Tiltaket faller ikke under kriterier som fører til at det direkte skal konsekvensutredes.  

Utredningsteamene vil trolig være knyttet til: 

Sentrestruktur og handel, trafikkforhold, støy, naturforhold, nærmiljø, landskapspåvirkning, 

ras, skred, overflatevann og ROS-analyse. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter trolig bl.a. eiendommene: gnr/bnr 38/119 som eies av forslagsstiller, 

38/135 med grunneier Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård As og 38/136 som eies av 

Esso Norge AS, samt offentlige eiendom i form av vegarealer. 

 

Forholdet til overordnede planer og føringer 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud 

Gjennom fylkesdelplanen presenterer Buskerud Fylkeskommune de ulike ”handelsklassene”: 

- Plasskrevende varer (Som for eksempel møbler, hvitevarer, brunevarer) 

- Detaljvarehandel (Som kan deles inn i dagligvarer og faghandel (detaljvarer)) 

Fylkesdelplanen presenterer den senterstrukturen som er ønskelig skal gjelde for Buskerud: 

- Fylkessenter (Drammen) 

- Regionsenter (Hønefoss, Kongsberg) 

- Distriktssenter (for eksempel Vikersund, Hokksund, Gol, Geilo, Nesbyen, Ål) 

- Lokalsenter (for eksempel Vik, Noresund, Hol, Flå, Sætre, Mjøndalen) 

- Nærsenter – her er det ikke nevnt noen eksempler, men: ”fylkesdelplanen gir noen generelle 

retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester i nærsentre.” 

I følge fylkesdelplanen skal et nærsenter inneholde noen servicetilbud som dagligvarer, enkelte 

bransjevarer, kiosk, matservering, forsamlingslokale m.m., samt kollektivtilbud. 

 

Planprogram for områderegulering for Hvervenmoen var på høring og offentlig ettersyn våren 

2011. Fylkesmannen vurderte at planprogrammet la opp til en handelsvirksomhet som vil 

kunne være i strid med RPB for kjøpesentre, og nasjonal politikk for samordna areal- og 

transportplanlegging. Planprogrammet ble forelagt Miljøverndepartementet (MD) i medhold av 

§ 8 i forskrift om konsekvensutredninger. MD uttalte seg til planprogrammet i brev datert 

17.10.11. MD oppfordrer generelt til at handel i størst mulig grad innpasses i tilknytning til 



- 

sentrumsområdene i Hønefoss. Dersom det er behov for handelsavlastningsområder utenfor 

sentrum, forutsettes det at beslutning om hvor disse skal ligge tas på grunnlag av en overordna 

vurdering av kommunens næringsareal og hvilke arealer som er mest hensiktsmessige for dette 

formålet. Det må spesielt vektlegges hvilke lokaliseringer som vil ha minst negative 

konsekvenser for handelen i sentrum. Det vil kunne være vanskelig å hindre såkalt 

bransjeglidning hvor supplerende varegrupper, som er i direkte konkurranse med 

sentrumshandelen, får en gradvis større andel av forretningsarealene. 

 

I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt som erverv. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel er målsettingen at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, 

handelsby og regionhovedstad og dette skal gjennomføres ved bl.a. utvikle Hønefoss med flere 

lokalsentre. Hønefoss sentrum er midtpunkt med lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), sør 

(Eikli) og vest (Meieriet). 

I kapittel 5. Effektiv arealdisponering heter det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig 

vekst og utvikling av by og lokalsamfunn gjennom:  

Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet. 

 

Handels- og byutviklinganalyse for Hønefoss ble behandelt i sak nr. 142 i kommunestyrets 

møte 13.12.2012. I vedtakspkt 2. pkt b, c, d, e, og f skal følgende prinsipper legges til grunn: 

b) Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune- og hvitevare som er areal- og 

transportkrevende i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. 

Naturlig tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen. 

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak. 

f) Innenfor senterområdene i kommuneplanen samt Meieriområdet tillates etablering av all 

handel. 

 

Juridiske forhold  

I §12-14 i plan – og bygningsloven heter det at for «utfylling, endring eller oppheving av 

reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.» Endring av 

reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen” tilsier en ny reguleringsprosess.  

 

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

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

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

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

Nylig vedtatt endring av plan- og bygningsloven gir kommunen adgang til å stoppe planinitiativ 

før varsling og kunngjøring av planoppstart. Endringen er gjort i § 12-8 og trådte i kraft 1. juli 

2017. Bestemmelsen er et ledd i målsettingen om å effektivisere planprosessen. Departementet 

vil gi nærmere bestemmelser om innholdet i planinitiativet, behandlingen i oppstartmøtet og 

referat fra møtet i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven, forskriften er ikke utkommet enda.   

Beslutningen om å stoppe et planinitiativ er ikke et enkelt vedtak som kan påklages.  
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Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for kommunen. Planen er en privat detaljregulering. Dette 

innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. betalingsreglementet.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Ved vedtak om å starte opp regulering må lovpålagt informasjon og medvirkning ivaretas.  

 

Alternative løsninger 

Forutgående saker om etablering av næring i området ved Hvervenmoen/Hvervenkastet har 

vært planfaglig og planpolitisk utfordrende å løse, spesielt med tanke på handelsnæring.  

 

Kommunen har vedtatt et plangrep i områderegulering nr. 347-01 Hvervenmoen, der det er gitt 

klare begrensninger i forhold til arealbruk for handel og varekategorier. Dette plangrepet er 

basert på hensynet til utvikling av Hønefoss som region- og handelsby. 

I vedtatt områderegulering angis det i bestemmelsene innenfor arealformål «bebyggelse og 

anlegg – forretninger» at det ikke tillates handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr 

enhet. Disse kan ikke deles opp i mindre enheter. Arealene kan nyttes til plasskrevende handel, 

herunder forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og 

andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre, og handel med møbler, hvite- og 

brunevarer. Med bakgrunn i dette er utvikling av Hvervenmoen med bilbasert handel et 

supplement til sentrumsaktiviteten og opptrer i liten grad som konkurrerende virksomhet. 

 

I et byutviklingsperspektiv er det viktig med både handel og kontorarbeidsplasser i sentrum. 

Dette skaper grunnlag for byliv, kultur og servering og en levende by. 

 

Nylig vedtatt endring av plan- og bygningsloven gir kommunen adgang til å stoppe planinitiativ 

før varsling og kunngjøring av planoppstart. Kommunen skal ta stilling til spørsmålet om å 

stoppe initiativet så tidlig som mulig. Hensikten er å redusere unødig ressursbruk både hos 

kommunen, forslagsstiller og andre som må forholde seg til initiativet. 

En beslutning om å stoppe et planinitiativ skal være basert på et forsvarlig planfaglig eller 

planpolitisk skjønn, hvor det ikke er tatt utenforliggende eller andre usakelige hensyn. 

 

Forslag til alternativt vedtak 1:  

 

Kommunen anbefaler ikke oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Lokalisering av handel er et planfaglig tema, men også et planpolitisk diskusjonstema. 

Forslagstillere i denne saken ønsker å etablere en større dagligvareforretning. Dagligvarer er 

definert i Handels- og byutviklinganalyse for Hønefoss som matvarer og andre nærings- og 

nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av 

papir og plast, bone-, rense- og pussemidler. Men hva er en større dagligvareforretning? 

 

Dersom forslagsstiller går for en større dagligvareforretning, må dette utredes. Kommunen vil 

kreve at det utarbeides en analyse der forholdet til et levende bysentrum avklares før 

kommunen kan ta stilling ved 1. gangsbehandling av planen. Det vises til prinsipielt vedtakspkt. 

2. pkt b, c, d, e i sak nr. 142 i kommunestyrets møte 13.12.2012, se over. 
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Før et vedtak om høring og offentlig utlegging av reguleringen ved 1. gangsbehandling, må det 

foreligge en trafikkutredning om hvor mye og hva slags trafikk som genereres til/fra det 

aktuelle området dersom dagligvarehandel tillates. 

 

Denne saken er ikke i tråd med overordna plan og ansees som prinsipiell. Oppstartsaken legges 

derfor fram til politisk behandling. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Coop Øst erfarer at det er et stort behov for en større dagligvareforretning i Hverven-området 

og vil foreslå konseptet Extra. 

 

Med de nylig vedtatte planene i Hvervenområdet er rådmannen i tvil om de politiske føringene 

som ble gitt tidligere er å forstå som at det ikke er ønskelig med noen form for matvarebutikk i 

området i framtiden, og velger derfor å legge fram oppstartsaken politisk.  

 

Dersom det vedtas å gå videre med planarbeidet må det avholdes formelt oppstartmøte før 

varsel og kunngjøring av planoppstart. 

Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

Før vedtak om 1. gangsbehandling må det utarbeides en trafikkanalyse som skal vurdere 

kapasitet og belastning på eksisterende vegnett med krav til eventuelle tiltak, før etablering av 

dagligvareforretning.  

Utredningene må også gi svar på størrelse og omfang av det konseptet som forslagsstiller 

endelig vil foreslå. 

 

I denne saken kreves det videre at utredningene må gi et tydelig svar på om lokalisering av 

tiltaket er egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

Vedlegg 

1. Søknad om regulering 

2. Situasjonskart  

3. Reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen” 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

konst. Avdelingsleder: Line Østvold 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-6  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 70/17 

 

Saksprotokoll - Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 

38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 

 

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 

 

4. Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a. H og V følgende forslag: 

«Fremmer Rådmannens alternative forslag: HMA (kommunen) anbefaler ikke oppstart av 

detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr38/119.» 

 

Avstemming:  

Arne Brobergs (H) forslag p.v.a H og V ble satt opp mot Rådmannens forslag. Brobergs (H) 

forslag oppnådde 4 stemmer (H, SP og V) og falt.  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (H, V og SP) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan / Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/286-184   Arkiv: PLN 379  

 

 

Klage på vedtak – behandling av 7 klager 

379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert 

03.07.18 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert 

02.07.18 til følge  

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til 

følge. 

4. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til 

følge. 

5. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til 

følge.  

6. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 

10.07.18 til følge. 

7. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til 

følge. 

8. 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: 

 

 «Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

      saksframlegg.» 

9. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 

 

 



- 

 

  

Sammendrag 
Kommunestyre vedtok 31.05.18 sak 62/18 379 Detaljregulering for Hensmoen grusuttak.  

Hensikten med planen er å ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre sand- og 

grusressurser for Hensmoen grusuttak og gi rammer for den videre driften av masseuttaket. 

 

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 7 klager på vedtak. Klagene er fremsatt 

av Bjørn Leifsen for Asbjørn Granheim, Vågård og Omegn Vel, Vågård Vel, Einar Rokseth, 

Hilde Hatlestad, Miljøvernforbundet Hønefoss og Olav Djønne. Det er også kommet inn to 

uttalelser, sendt inn av Harry Dahl og Ola Bjørntvedt; Disse er ikke fremsatt som klager, men 

til orientering kommenteres disse og legges ved saken. 

 

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

Klagene er sammensatte og inneholder viktige elementer, dette gjenspeiles i tiltakshavers og 

rådmannens kommentar. Derav sakens størrelse. 

 

De påklagede forhold er i korte trekk gjengitt i tabell, det vises for øvrig til klagebrevene i sin 

helhet slik de er fremsatt av de 7 partene i saken:  

 

Klager: Påklagede forhold: 

Bjørn Leifsen for 

Asbjørn Granheim, 

03.07.18 

Manglende medvirkning. Eiendommen som ligger nær grusuttaket får 

større ulemper som følge av tiltak. Ukorrekte støyberegninger. 

Avflåing nær eiendom. Tungtrafikk i nattperioden. Plager med støv. 

Eiendommen som ligger nær grusuttaket vil ikke være omsettelig i 

pris. Granheim ønsker at det ses på om eiendommen kan innløses. 

Vågård og Omegn 

Vel, 02.07.18 

Ønsker strengere krav til revegetering. Planprosessen har ikke tatt 

hensyn til Nymobakken som skolevei. Ikke tatt hensyn til dagens 

aktiviteter og bruken av området. Støysonekartet tar ikke hensyn til 

influensområdet, heller ikke transport inn og ut av området. Ikke 

ivaretatt sikkerheten til barn som benytter seg av bussholdeplass. 

Påpekes at det i praksis ikke kan etableres grønnstruktur i området.  

Vågård Vel, 22.06.18 Viser til begrunnelseskravet i pbl. og at dette ikke er ivaretatt. Det 

vises til Jernbaneverkets bekymring for utglidning. Videre ikke nevnt 

noe om avbøtende tiltak ved nedbygging av barns friområde. Det er 

tatt større hensyn til byggeråstoff enn å ivareta innbyggernes 

interesser. Brudd på saklighetsprinsippet i saksframlegg.  

Einar Rokseth, 

26.06.18 

Mangelfull utredning av alternativ lokalisering. Miljø og samfunn er 

ikke i tilstrekkelig grad sikret i plan, mangelfull oppfølging av 

avbøtende tiltak. Ber om at tidligere nevnte avbøtende tiltak blir 

vurdert på nytt og at alternative lokaliseringer blir utredet.  

Hilde Hatlestad, 

22.06.18 

Stiller spørsmål ved kvaliteten til tidligere kommuneplanprosesser og 

konsekvensene dette har fått for friluftsområde på Hensmoen. Det 

påpekes at dersom Ringerike kommune hadde fulgt lovverket og 

informert berørte parter og allmennheten om den planlagte 

arealendringen i 1994, ville plankartet sett anledes ut. Klagers 

eiendom på Nymoen plages mye av støv/sand fra grustaket. 

Miljøvernforbundet 

Hønefoss, 10.07.18 

To masseuttak er i konflikt med geologiske interesser, landskap og 

nærrekreasjon, det er ønskelig at planområdet reduseres betraktelig. 
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NMF-Hønefoss mener kommunen bryter loven da planen ikke har 

tatt i betraktning råd fra andre faginstanser, enn det som foreligger i 

konsekvensutredningen, det råder usikkerhet omkring vanntema i 

konsekvensutredningen og at grunnvannsforekomsten vil bli dårlig 

beskyttet. Tiltaket i strid med vanndirektivet. Kommunen må ta 

hensyn til Nybyen vannverk og utarbeide klausuleringsbestemmelser 

som sikrer rent drikkevann. Det bør utarbeides miljøoppfølgingsplan 

og utpekes en miljøkoordinator. Avbøtende tiltak fra behandling av 

planprogrammet er ikke fulgt opp. Etablering av geopark er ikke tatt 

inn i planen. Klimahensyn mht. transport er ikke ivaretatt, viser til pbl 

§ 3.1. Manglende arkeologisk undersøkelser. Det bør gjøres en 

konkretisering av bestemmelsene da gjelder etterbruk av området, 

antall parkeringsplasser og opprensning av grøfter. Alternativ 

lokalisering ikke grundig nok utredet. Viser til NGU sin rapport og 

økt bruk av pukk fremfor naturgrus. Rådmannen skal opptre 

upartisk. Vedtak strider med naturmangfoldsloven og rådmann 

utelater hva som ligger til grunn for rådmannens forslag. Å tillate to 

grusuttak er i strid med kommunens egen samfunnsdel. Det heftes 

svakheter ved planen og den bør underkjennes. 

Olav Djønne Kommentar til utsettelse av saken ved oppstart og rådmannens 

orientering om erstatningsansvar. Saksbehandlingsfeil ved å utelate 

utredning av alternativ lokalisering. Klager mener at arealdelen over 

Hensmoen ikke er juridisk bindende og at vedtaket fattet 31.05.18 

må erklæres ugyldig. 

 

Klagene tar ikke opp vesentlig nye momenter som ikke allerede er svart ut eller kommet frem i 

uttalelser ved varsel om oppstart eller ved offentlig høring av planforslaget. Rådmannen 

opprettholder derfor sine vurderinger slik de fremgår av saksframlegg ved 2. gangs behandling, 

og anbefaler at klagene ikke tas til følge. Dersom kommunestyre vedtar å ikke å ta klagene til 

følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Dersom hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner 

grunn til å ta klage/klagene til følge, og saken legges frem for kommunestyret med forslag til 

endring av planvedtak må planvedtak utsettes og berørte parter skal informeres og 

konsekvenser må utredes. Konsekvensene som må utredes videre avhenger av hvilke forhold i 

klagene som tas til følge.  

Rådmann mener at det i denne saken ikke er grunn for utsatt iverksettelse av kommunestyrets 

reguleringsvedtak i forbindelse med klagebehandling. Dette på bakgrunn at tiltaket som nå 

pågår i planområdet er i tråd med overordnet plan, området er avsatt til nåværende masseuttak 

i kommuneplanens arealdel og det foreligger driftskonsesjon for nåværende drift (John 

Myrvang AS). Det vises også til vurdering gjort av Fylkesmannen i Buskerud i brev, datert 

25.01.17. Her tar Fylkesmannen stilling til om det må søkes om vesentlig terrenginngrep jf. pbl. 

§ 20-1 bokstav k) for virksomheten på daværende tidspunkt. Det påpekes fra FM sin side at 

det ikke er søknadsplikt for igangværende virksomhet, men det legges til grunn at 

igangværende drift av uttaket skal holde seg innenfor rammene som er satt i driftsplanen og 

vilkårene fra Direktoratet for mineralforvaltning. Det legges videre vekt på viktigheten av at 

det blir utarbeidet reguleringplan for et masseuttak av denne størrelsen, det vises til pbl. § 12-1, 

3. ledd. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok oppstart av detaljregulering for 

Hensmoen grusuttak 22.04.13, sak 61/13. 

 Formannskapet vedtok oppstart av detaljregulering for Hensmoen grusuttak 14.05.13, sak 

61/13. Samtidig ble planprogrammet datert 26.02.13 lagt ut på høring. 

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn fra 01.06.13 til 08.08.13. Det kom inn 

merknader fra 13 ulike parter. I tillegg ble det registrert inn 3 høringsuttalelser i samband 

med forstudien og før varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet. 

 Planprogram, datert 18.09.13, ble av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning fastsatt 

07.10.13, sak 109/13. 

 Planprogram, datert 18.09.13, ble av Formannskapet fastsatt 15.10.13, sak 135/13. 

 Formannskapet 2- kommunestrategi og plan vedtok å utsette saken 21.02.17, sak 5/17. 

 Ny behandling i Formannskapet 2 – kommunestrategi og plan vedtok å sende 

detaljregulering for Hensmoen grusuttak på høring og offentlig ettersyn, sak 9/17, 28.03.17. 

 Høring og offentlig ettersyn 30.03.2017 – 30.05.2017, det kom 65 uttalelse i forbindelse 

med høring og offentlig ettersyn. 

 Planforslaget ble 2. gangs behandlet i Hovedutvalget for miljø og areal 07.05.18 sak 33/18 

 Planforslaget ble 2. gangs behandlet i Formannskapet, 22.05.18, sak 17/18 

 Planforslaget ble vedtatt i kommunestyre 31.05.18, sak 62/18. 

 

Nærmere om klagesaken 
Kommunestyret vedtok i møte 31.05.18 sak 62/18, 379 Detaljregulering for Hensmoen 

grusuttak. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn sju klager. Klagene er fremsatt 

av Bjørn Leifsen for Asbjørn Granheim, Vågård og Omegn Vel, Vågård Vel, Einar Rokseth, 

Hilde Hatlestad, Miljøvernforbundet Hønefoss og Olav Djønne. Det er også kommet inn to 

uttalelser, sendt inn av Harry Dahl og Ola Bjørntvedt. Disse er ikke fremsatt som klager, men 

til orientering vil de kommenteres og legges ved saken. 

Asplan viak har på vegner av tiltakshaverne John Myrvang AS og Norstone AS svart ut 

klagene, denne er oppsummert i saken og følger som vedlegg. 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har sendt inn svar som motpart i klagesaken, denne 

følger saken som vedlegg. 

 

Rådmannens tolkning av klagene samt tiltakshavers og rådmannens 

kommentarer 
Klagene samt tiltakshaver og rådmannens kommentar er svært omfattende og inneholder 

mange viktige elementer. Klagene skal være så godt opplyst som mulig jf. Forvaltningsloven § 

33. Utover rådmannens tolkning av klagene, vises det til klagebrevene i sin helhet slik de er 

fremsatt av de 7 partene i saken. 
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Rådmannens tolker klagene til å inneholde følgende 

momenter: 

Uttalelse fra Asplan Viak AS på vegner av 

tiltakshavere John Myrvang AS og Norstone AS 

Rådmannens kommentarer til klagene 

 

Bjørn Leifsen på vegner av Asbjørn Granheim, 

datert 03.07.2018 

1. Granheim bor helt inntil uttaksområde, men at han 

ikke har blitt tatt med på råd under prosessen mer 

enn minstekravene som settes i Plan- og 

bygningsloven. Det er kun avholdt et innledende 

møte 30.05.17 i tillegg til rett til å uttale seg til 

varsel om oppstart og til høringsrunden og at 

konkrete tiltak i planen er drøftet videre med 

Granheim, og dette er uforsvarlig saksbehandling. 

Det fremgår av klagen at eieren i langt større grad 

skulle vært tatt med på råd, også mht. hvilke tiltak 

eiendommen etter planforslaget skal få. 

 

2. Eiendommen får større ulemper med utvidet drift; 

bl.a. støy fra lastebiler utenom vanlig driftstider 

også i nattperioden (23-07). Klager er bekymret for 

at kjøring i nattperioden skal bli mer eller mindre 

en normalsituasjon det fremgår derav at 

bestemmelse som omhandler kjøring til betong- og 

asfaltproduksjon i nattperioden må tas ut. 

 

3. Støyberegninger er ikke korrekte, dette begrunnes i 

at det er tatt utgangspunkt i feil støyforskrift.  

 

4. Aktivitet som bl.a. avflåing vil foregå nær 

Granheims eiendom og må beregnes. 

 

5. Tungtrafikk i nattperioden og støysituasjonen må 

inkludere maksimalnivå Lmax, støysonekart er 

ikke representativt for de mest støyende 

 

 

 

 

1. Tiltakshaver mener dialogen med Granheim har 

vært god. I tillegg til informasjonsmøter har det 

vært møter med Granheim sammen med 

kommunen og det ble gjennomført befaring i 

området rundt og på eiendommen til Granheim 

den 31.05.17. 

Mange av de tiltakene som ble foreslått på dette 

møtet ble innarbeidet i planen, herunder: Økt 

avstand til uttaksområde, skjermingsvoller, 

begrenset bruk av driftsvegen forbi Granheim, la 

skogen 

mellom Granheim og grustaket bestå, grøfte 

rensk og kosting/renhold av Nymobakken. 

 

2. Nattkjøring: Det forekommer utkjøring av varer i 

nattperioden når kunder som produserer betong 

og asfalt jobber om natten. Det har blitt kjørt ut 

lass i nattperioden så lenge det har vært grustak 

på Hensmoen. Tiltakshaver ønsker å begrense 

denne kjøringen så mye som mulig slik at det er 

minst mulig kjøring i nattperioden. Tiltakshaver 

fører statistikk over antall lass som er kjørt ut i 

nattperioden. Myrvang hadde en samtale med 

Granheim og tiltakshavers kunder om nattkjøring 

25. juni 2018. Etter denne samtalen har det kun 

blitt kjørt ut 1 lass forbi Granheim mellom 23:00 

og 06:00 fra Heen Grustak. 

 

 

 

 

 

1. Rådmannen viser til melding om forhåndshøring før 

oppstart av reguleringsplan, datert 14.11.12, det 

vises videre til varsel om oppstart der det bes om 

innspill til planprogram og planens innhold, datert 

30.05.13. Dette ble fulgt opp av et 

medvirkningsmøte for naboer og 

interesseorganisasjoner 24.03.14, totalt 51 deltok, se 

vedlagt referat. Det vises videre til arbeidsmøte med 

grunneier gnr. 271/122 Asbjørn Granheim, 

27.05.14, se vedlagt referat. Det vises videre til 

varsel om høring høring og offentlig ettersyn ble 

sendt ut 30.03.17, samtidig ble det varslet om åpent 

informasjonsmøte som ble avholdt 09.05.17. Alle 

disse varslingene er også sendt til Asbjørn 

Granheim. I tillegg ble det avholdt en befaring og 

møte med fokus på Hensmoen grusuttak og 

konsekvenser for grunneiendom gnr. 271/122 30. 

mai 2017. Tilstede var representanter for NorStone 

AS, John Myrvang AS, Asplan Viak samt Ringerike 

kommune. Møtes intensjon var å få klarhet i hvilke 

konsekvenser uttaket Myrvang/ Norstone vil få for 

boligeiendommen til Asbjørn Granheim. Tema som 

ble tatt opp var i hovedsak forholdene til dagens og 

fremtidig støy, støv og trafikk. Det ble videre tatt 

opp avbøtende tiltak for å skjerme boligen mot noen 

av de ulempene som uttaket forårsaker. På bakgrunn 

av befaring og møte ble følgende avbøtende tiltak 

lagt inn; Grønnstruktur/buffersone mot uttaket er 



- 

situasjonene nær bolig. 

 

6. Plager med støv fra drift og transport lar seg i 

praksis ikke forhindre. 

 

7. Eiendommen vil ikke være omsettelig med riktig 

pris som avspeiler bygningsmessig verdi. En riktig 

konsekvens av å tillate utvidet drift i området, vil 

være at det stilles krav til at driften evalueres og at 

tiltak innskjerpes, evt. også med rett for Granheim 

om at Eiendommen kan kreves innløst.  

 

3. Ikke svart ut av tiltakshaver 

4. Ikke svart ut av tiltakshaver 

 

5. For å bedre ulempene til Granheim har 

tiltakshaver søkt om nedsatt fartsgrense forbi 

Granheim fra 50 km/t til 30 km/t. Dette vil 

generere mindre støv og støy. Det er også søkt om 

modul-vogntog (vogntog med større 

lastekapasitet, opp mot 60 tonn) slik at man kan 

få med mer varer pr tur for å redusere antall 

passeringer. Det er ikke endelig avklart fra 

Statens vegvesen ennå. 

 

6. Det ble gjennomført støvmålinger hos Granheim 

i 2012 i en 12 mnd. periode som viste målinger 

under grenseverdiene angitt i 

forurensningsforskriftens kap. 30. Det er også 

startet opp nye støvmålinger på eiendommen til 

Granheim i juli 2018 med en varighet på 12 mnd. 

for å kartlegge støvbelastningen fra grustaket. 

 

7. Eiendommen til Granheim ble i sin tid bygget av 

Edvard Myrvang som drev Heen Grustak, og ble 

bygget nærmest mulig grustaket fordi det var 

praktisk. Den ble solgt til Granheim når 

grustaket var i full drift. Det er ikke utenkelig at 

tiltakshaver ønsker å kjøpe denne eiendommen 

hvis den blir lagt ut til salg. Eiendommen ligger 

nær inntil uttaket og er den boligen som blir mest 

berørt av driften. 

 

utvidet noe nord for eiendommen, noe som vil øke 

avstand til NorStones uttak. Referat fra møtet ble 

sendt til bl.a. Asbjørn Granheim 01.06.17, da med 

oppfordring om å komme med tilbakemelding 

dersom noe måtte korrigeres. Endelig referat ble 

sendt ut 02.06.17, se vedlagt referat. Asbjørn 

Granheim fikk utsatt høringsfrist til 08.06.17, slik at 

møtet kunne avholdes før hans høringsuttalelse 

skulle sendes. 

 

2. Rådmann viser til reguleringsbestemmelsene, derav 

fremgår at nattkjøring er forbeholdt strøsand til 

strøing av offentlig vegnett samt vannlekkasje og 

nødsarbeid, i tillegg til asfalt- og betongproduksjon. 

Det fremgår av reguleringsbestemmelse at støy og 

støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor 

rammer beskrevet i kapittel 30 i 

forurensingsforskriften eller senere forskrifter som 

gjøres gjeldende, dette inkluderer også støy fra 

trafikk knyttet til uttaksområdet.  

 

3. Rådmannen viser til reguleringsbestemmelse § 2.1.8 

derav fremgår at støy og støvutslipp fra 

virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet 

i kapittel 30 i forurensningsforskriften eller senere 

forskrifter som gjøres gjeldende. Rådmann 

forutsetter at de til enhver tid gjeldende forskrifter 

følges. 

 

4. Rådmann viser til at det etter høring og offentlig 

ettersyn er gjort en formålsendring på de deler av 

uttaksområdet som ligger nærmest Granheims 

eiendom, nærmere bestemt lengst sør på eiendom 

gnr. 92/2/2. Område som vil avflås er flyttet lenger 

bort fra Granheims eiendom. 

 

5. Rådmannen viser igjen til reguleringsbestemmelse § 



- 

2.1.8 og at virksomheten skal holde seg innenfor en 

til enhver tid gjeldende støykrav. 

 

6. Rådmannen viser til reguleringsbestemmelsene der 

det bl.a. fremgår følgende:  

Støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor 

rammer beskrevet i kapittel 30 i 

forurensningsforskriften eller senere forskrifter som 

gjøres gjeldende. Sandtaket skal ha installert 

vanningsanlegg for å dempe støv. Det skal sikres 

hensiktsmessig plassering av støvmålere i tråd med 

reguleringsbestemmelse. Nymobakken skal 

regelmessig renses for sand/støv som forårsakes av 

utkjøring av sand/grus. Det stilles også 

rekkefølgekrav til støvmålinger. 

 

7. Rådmannen viser til svar fra forslagsstiller. 

 

Klage fra Vågård og Omegn Vel, datert 02.07.2018 

 

Av klagen fremgår det at detaljreguleringen er utført på 

feil grunnlag og skal kjennes ugyldig. Alle forhold i 

saken er ikke belyst og det bes om at saken gås 

gjennom på nytt, dette begrunnes av følgende punkter:  

 

1. I planbeskrivelsen beskrives det at det ikke skal 

revegeteres før etter endt periode. Dette må 

tydeliggjøres med strengere krav i forhold til 

formulering i dagens godkjenning. 

 

2. Planprosessen har ikke tatt hensyn til at Ringerike 

kommune har endret skolevei til også å gjelde 

Nymobakken da det i 2017 ble etablert busslomme 

ved planlagt avkjøring til Norstone.  

 

3. Det er ikke tatt hensyn til all bruk i område, som 

f.eks. Ringeriksmaraton, Villman Night-run, 

 

Påstand om ugyldig arealplan må besvares av 

kommunen. 

 

Vågård og Omegn Vel har diverse merknader knyttet 

til påstander om feilaktig eller mangelfull 

planbeskrivelse og konsekvensutredning. Tiltakshaver 

viser til kommunestyrets vedtak, 

reguleringsbestemmelser og plankart. 

 

1. Vegetasjon: Det vises til kommunestyrets vedtak 

pkt. 4 og reguleringsbestemmelsene § 4, §§ 2.1.7 

og 2.1.12. 

 

2. Ikke svart ut av tiltakshaver 

3. Ikke svart ut av tiltakshaver 

 

4. Trafikk, støy og støv: Støy, støv og trafikk har 

blitt utredet som en del av planarbeidet, og det er 

 

I klagen vises det til vedtakspunktene som ligger i 

saksprotokollene fra henholdsvis behandling i 

hovedutvalget for miljø- og areal og formannskapet. Det 

gjøres oppmerksom på at det utover disse punktene 

foreligger reguleringsbestemmelser og plankart som 

sikrer flere av forholdene som påpekes i klagen. 

 

1. Rådmann viser til reguleringsbestemmelsene §§ 2.1.7 

og 2.1.12 derav fremgår det at vegetasjon skal etableres 

der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for 

å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres 

med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå for de 

enkelte delene av uttaksområde. 

 

2. All transport fra uttaksområde går nordover i 

Nymobakken, veien for øvrig benyttes av beboere og de 

som ferdes til friluftsområde. Det ligger rekkefølgekrav i 

bestemmelsene om at det legges en kombinert 



- 

foreningen treningsglede 5 km, Krokskogen sykkel 

ved stigruppa, Ringerike sykkelklubb 

terrenggruppa, Ringerike kommune ved Aurora 

Hensmoen etc. 

 

4. Støysonekartet tar ikke hensyn til 

influensområdene. Rekreasjonsområdene skal også 

tas hensyn til ellers kan det ikke kalles 

rekreasjonsområde. Kartet har heller ikke tatt 

hensyn til transport ut og inn av området. 

 

5. Bussholdeplass som benyttes av barn ned i 6 års 

alderen ligger i leia der tungtransport ferdes. 

 

6. Håndtering av grønnstruktur med buffersone på 50 

m må inn i reguleringsplanen. Det fremgår at det i 

praksis ikke kan etableres noe grønnstruktur i 

området. 

 

innarbeidet avbøtende tiltak i 

reguleringsbestemmelsene for støy og støv. Det 

vises for øvrig til kommunestyrets vedtak pkt. 6 

og §§ 6.1, 6.3, 6.6.1, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 i 

reguleringsbestemmelsene. Der står det at ved 

etablering av nye bygninger og anlegg for 

industriell virksomhet skal det gjøres rede for 

tiltakets konsekvenser i forbindelse med 

rammetillatelse, herunder trafikk, støy og støv. 

 

5. Ikke svart ut av tiltakshaver. 

 

6. Parkering: det vises til kommunestyrets vedtak 

pkt. 8 som pålegger den eller de som har 

utvinningsrett å sette i gang en prosess for å 

etablere parkeringsplass for allmennheten innen 

ett år etter planvedtak. 

 

turvei/driftsvei i bestemmelsesområde # 4.  

Utover dette viser rådmann til sak 96/17 og 97/17 som 

definerer farlige skolestrekninger.  

Nymobakken er ikke definert som særlig farlig skolevei. 

Myrvang viser til at de har senket hastigheten forbi 

grusuttaket fra 50 km/t til 30 km/t. 

 

3. Rådmann er enig i at tiltaket vil få stor negativt 

omfang for friluftsliv og nærmiljø i selve planområdet, 

da et viktig område for friluftsliv gradvis går tapt. De 

flate moene har særlige kvaliteter som lavterskelområder 

for friluftsliv, trening og arrangementer som det vises til 

i klagen fra Vågård og omegn vel. Planområdet vil i 

fremtiden ikke bli like attraktivt som friluftsliv og 

nærmiljøområde. Utover dette vises det til at det finnes 

alternative arealer for friluftsliv på østsiden av E16 som 

Nærstadmarka, Vågårdsåsen og Eggemoen. Planområdet 

har et langt tidsperspektiv før området er ferdig tatt ut, 

og kan brukes til friluftsformål i lang tid fremover, men 

disponibelt areal vil gradvis reduseres. Etter endt uttak 

kan imidlertid området settes i stand, og igjen ha et 

potensial som område for opphold, rekreasjon og 

aktivitet.   

Avbøtende tiltak er bl.a.: 

  

 Opprettholde/bevare mest mulig stier rundt uttaket i 

driftsperioden  

 Omlegging av skogsbilveier/turveier etter hvert som 

uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser 

opprettholdes.  

 Utslaking av skråninger etter ferdig uttak vil øke 

tilgjengeligheten til området. Dette kan være aktuelt 

å gjennomføre senere når etterbruken er avklart.  

 Driftsveg/turveg rundt uttaket vil i driftsperioden 

være allment tilgjengelig.  

 Turvei/driftsvei skal opparbeides i 

bestemmelsesområde # 4 ved utvidet/tildeling av ny 



- 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 

92/2/2. 

 Den eller de som har utvinningsrett til de to 

eiendommene 271/8 og 92/2/2 skal innen et år etter 

vedtak, sette i gang en prosess for å etablere 

parkeringsplass som øker tilgjengeligheten til 

Hensmoen som friluftsområde. 

 

4. Rådmann viser til støykartleggingen som ligger i 

konsekvensutredningen. Utførte støyberegninger for 

dagens og fremtidig situasjon viser at all bebyggelse og 

mesteparten av influensområde blir liggende utenfor 

støysonene fra aktivitet tilknyttet sandtaket, og 

støybidraget vil ikke påvirke bruken av området. Viser 

videre til kommentar fra forslagsstiller. 

 

5. Rådmann viser til virksomhetsrisiko i risiko og 

sårbarhetsanalysen. Herav fremgår det at ulykkesrisikoen 

vil overvåkes. Fartsgrensen forbi bussholdeplassen er 50 

km/t. Veistrekningen skal være oversiktlig i området. 

Konsekvensutredningen fremhever at det er lavt antall 

gående og syklende langs Nymobakken.  

 

6. Det er satt av en buffersone på 80 meter mot 

industriområde på Hensmoen, område er i 

kommuneplanens arealdel avsatt til LNF. Utover dette er 

det avsatt grønnstruktur rundt hele uttaksområdet.   

Klage fra Vågård Vel, datert 22.06.18 

 

Det fremgår av klagen at begrunnelseskravet i plan- og 

bygningsloven ikke er ivaretatt.  

 

1. Jernbaneverkets bekymring for utglidning, som et 

eksempel.  

 

2. Det nevnes videre at det ikke er nevnt noe om 

avbøtende tiltak ved nedbygging av barns friareal. 

 

 

Klagen omhandler elementer som kommunen må 

svare ut. 

 

 

 

Rådmannen viser til pbl. § 14-3, derav fremgår bl.a. «Av 

saksframlegget eller begrunnelsen for vedtak skal det 

framgå hvordan virkningene av planforslag eller søknad 

og innkomne uttalelser har vært vurdert, og hvilken 

betydning disse er tillagt ved vedtaket, særlig når det 

gjelder valg av alternativer..» 

 

Rådmannen er av den oppfatning at begrunnelseskravet 



- 

 

3. Hensynet til byggeråstoff er hensyn som er utenfor 

de oppgaver forvaltningen er ment å ivareta, 

hensynet til dette er ivaretatt fremfor å ivareta 

innbyggernes interesser. 

 

4. Det forekommer også brudd på 

saklighetsprinsippet i norsk forvaltning da 

følgende setning fremgår av saksframlegget: Uten 

fremtidig drift i sandtaket kan virksomhetene på 

Hensmoen bli tvunget til å flytte til annen 

beliggenhet i nærheten av et annet sandtak. Dette 

faller på sin egen urimelighet når det samtidig står 

i saksframlegget at Myrvang AS forsyner hele 

østlandsområdet med naturressursen, hvilket betyr 

at virksomhetene på Hensmoen ikke trenger 

råstoffutvinning rett utenfor døra. 

 

er oppfylt. Ved høring og offentlig ettersyn kom det 

totalt inn 65 uttalelser. I saksframlegg til 2. gangs 

behandling vises det til høring og offentlig ettersyn og at 

det er gjort en rekke endringer og suppleringer i planen 

som følge av innspill. De uttalelser som i særlig grad 

oppsummeres og trekkes frem er innspill som er tatt 

videre fra merknadsbehandlingen er innarbeidet i 

planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene 

kommentert i selve saken, flere av innspillene er nevnt 

av flere høringsparter og ikke alle nevnes, men 

oppsummering av uttalelsene i sin helhet følger saken 

som vedlegg. I saksutredningen til 2. gangs behandling 

har rådmannen utformet et alternativ vedtakspunkt 2, i 

tillegg til innstillingen, det alternative vedtaket er 

begrunnet, og det vektlegges i særlig grad at det 

alternative forslaget i større grad ivaretar interessene i 

mange av høringsuttalelsene. 

 

1. Jernbaneverkets bekymring er svart ut i vedlegget som 

følger saken. Det fremgår av forslagsstillers og 

rådmannens kommentar at rystelser ikke er et aktuelt 

tema for sand- og grusuttak fordi det ikke vil foregå 

sprengning i uttaksområdet. Planforslaget vil ikke berøre 

den naturlige skråningen mellom uttaket og jernbanen. 

Tilbakeføringsvinkelen i skråningen inne i sandtaket er 

på 30 grader og er slakere enn naturlig skråning på 

utsiden, og stabiliteten blir opprettholdt. 

Det konkluderes med at tiltaket ikke vil medføre 

konsekvenser for jernbanen. 

 

2. Jf. Pbl. § 3.3 har kommunestyre ansvar for å sikre en 

særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i 

planlegging. Rådmannen har i denne saken måtte 

vurdere to svært motstridende interesser i et område som 

har stor verdi for både frilufts- og næringsinteresser. Det 

er godt kjent at område er et viktig tur- og 

rekreasjonsområde, og det i stor grad benyttes av barn og 
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unge både fra nærmiljø og av tilreisende. Område er 

unikt med sin størrelse og er mye brukt sommer som 

vinter. Området er et friluftsliv område og de avbøtende 

tiltakene som nevnes i saksframlegget har som formål å 

ivareta noen av de eksisterende verdiene som viktig tur- 

og rekreasjonsområde for befolkningen i Ringerike 

kommune;  

 

De avbøtende tiltakene som fremmes i plan er m.a. 

 Det sikres i reguleringsbestemmelsene at området 

gradvis vil istandsettes og at i takt med uttak vil 

andre deler av uttaket revegeteres og tilbakeføres. 

Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt med at det 

tas ut masser innover i uttaksområde. 

 Det vil sikres at det etableres en voll mellom 

uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for 

å hindre støy, støv og innsyn. 

 I reguleringsbestemmelsene sikres det at det 

gjennomføres støvmålinger innen et år etter 

planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen 

mellom nåværende og fremtidig masseuttak (jf. 

Kommuneplanens arealdel) 

 I reguleringsbestemmelse sikres det at Nymobakken 

regelmessig skal renses for sand/støv som forårsakes 

av utkjøring av sand/grus, det skal også regelmessig 

gjøres en opprenskning av grøfter. 

 Det er lagt inn i bestemmelsene at den eller de som 

har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 

92/2 skal innen et år etter vedtak er fattet, sette i 

gang en prosess for å etablere parkeringsplass som 

gjør friluftsområde lettere tilgjengelig for 

besøkende. 

 Det er lagt inn bestemmelsene som sikrer at det 

etableres støyskjermer i form av grushauger i 

forbindelse med bruk av knuseverket. 

 Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en 

forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal 
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legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal 

opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 

92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg 

og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt 

uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning 

30 grader og skal revegeteres ved naturlig 

innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet 

skal i størst mulig grad brukes. 

 

3. Kommuneplanens arealdel skal avklare sikre 

ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, 

ved å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning 

samt sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved 

å unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle 

ressurser. Ressursen er definert som nasjonalt viktig. 

Detaljreguleringen følger opp formål i kommuneplanens 

arealdel. 

Ringerike kommune har i denne aktuelle saken måtte 

avveie hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt 

viktig mineralressurs og de regionale og lokale 

friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til 

rette for at området skal ivareta miljø- og 

samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand- og 

grusressurser, samt sette rammer for videre drift av 

masseuttaket.  

 

4. Uttalelsen som fremgår av pkt. 4 er ikke en del av 

saksframlegg til 2. gangs behandling, men er i 

saksframlegget til 1. gangs behandling skrevet i tabell 

som tar for seg de ulike temaene i 

konsekvensutredningen; da under tema 

Samfunnsmessige konsekvenser. I 

konsekvensutredningen er det gjort en enkel vurdering 

av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk 

sammenheng – det er dette som er kommentert. 

 



- 

Klage fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 

 

1. Rokseth skriver at utredning av alternativ 

lokalisering er lovpålagt, og at en slik utredning er 

mangelfull i planen. Rokseth viser videre til at 

grunnlaget for vurderinger i temautredning for 

masseforvaltning er en utdatert NGU rapport fra 

2006 og at NGU siden den gang har registrert 

Hensmoen som verneverdig i sitt grusregister og at 

det ikke er holdbart å henvise til temautredning.  

 

2. Tidligere i planprosessen har klager kommet med 

forslag om avbøtende tiltak, disse er avspist av 

rådmann fordi de ligger utenfor planområdet. 

Formålet til planen er å ivareta miljø og samfunn, 

ikke bare sikre grusressursen. For å sikre formålet 

til planen må det stilles krav til avbøtende tiltak, 

også utenfor planområdet. Det vises til uttalelse fra 

Sivilombudsmannen;  

Det er på det rene at det er anledning til å stille 

krav om opparbeidelse av tiltak utenfor 

reguleringsområdet, dersom det er av «hensyn til 

tilstøtende arealer og til de interesser som totalt 

sett knytter seg til de områder det gjelder. 

 

Rokseth nevner bl.a. i sitt innspill til høring og 

offentlig ettersyn at Hen ballplass må rustes opp.  

 

3. Det anmodes om at de tidligere nevnte forslag til 

avbøtende tiltak blir vurdert på nytt og at 

alternative lokaliseringer som er mindre 

konfliktfylt enn Hensmoen blir utredet.  

 

 

 

1. Alternative lokaliseringer må besvares av 

kommunen.  

NGU har klassifisert grusressursen på Hensmoen og 

Kilemoen som nasjonalt viktig. 

Kvartærgeologiske verdier i området er omhandlet i 

planen. Tiltakshaver har nylig vært i dialog med 

NGU som påpeker at grusressursen er av så god 

kvalitet at den må vernes mot nedbygging. Det er en 

misforståelse at NGU mener grusressursen er 

verneverdig, dvs. at den ikke skal utnyttes. Det 

henvises til NGU sin uttalelse til klager hvor NGU 

forklarer sitt standpunkt (ref 17/00307-4). Uttalelsen 

er vedlagt. 

 

2. Tiltakshaver forslår avbøtende tiltak innenfor 

planområdet. Avbøtende tiltak utenfor planområdet er 

ikke en del av denne reguleringsplanen. 

 

Hen ballplass er ikke lenger i bruk, se illustrasjon i 

tiltakshavers kommentar til klagene. 

Vedlagt Innspill i høringsperioden ble kommentert av 

tiltakshaver før 2.gangs behandling av planen. 

 

 

 

1. Kommuneplanen og temautredning for 

masseforvaltning danner grunnlag for vurdering av 

alternative uttaksområde. 

Kommuneplanens arealdel skal avklare og sikre 

ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, 

ved å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning 

samt sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved 

å unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle 

ressurser. Ressursen er definert som nasjonalt viktig. 

Alternative lokaliseringer anses å være avklart på 

kommuneplannivå. 

I Reguleringsplanveilederen fremgår det at det er 

planprogram og evt. konsekvensutredning som skal 

benyttes for å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter 

man gjennomfører et konkret reguleringsplanarbeid for. 

… Kommunen tar da stilling til lokalisering ved 

fastsettelse av planprogram. 

Av planprogrammet for Hensmoen Grusuttak, datert 

18.09.13 fremgår følgende avsnitt vedrørende krav om 

utredning av alternative lokaliseringer: 

Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til 

nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen. 

Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør 

foregå på kommuneplannivå. 

Fylkesmannen skriver følgende i sin uttalelse til 

forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan 

Hensmoen grusuttak, datert 10.12.2012: 

Fylkesmannen anser at utvidelser av masseuttak primært 

bør vurderes gjennom arbeidet med kommuneplan. Dette 

vil sikre overordnete og helhetlige vurderinger av 

arealutviklingen i området. Alternative uttaksområder 

vil også i større grad kunne synliggjøres på 

kommuneplannivå. 

 

Rådmann viser videre til uttalelse fra NGU, datert 



- 

07.08.18 vedrørende forholdene omkring rapport som er 

benyttet som grunnlag og Hensmoen som verneverdi 

ressurs. NGU skriver at Hensmoen fremdeles er 

klassifisert til å være av nasjonal verdi. Dette er ikke 

med bakgrunn i verneverdier, men som ressurs som 

byggeråstoff. NGU meddeler utover dette at de har 

etablert en database for geologisk arv, basert på eldre 

registreringer; NGU har ikke verdivurdert område som 

geologisk arv og har derfor ingen oppfatning om 

områdets verneverdi. NGU påpeker også at byggeråstoff 

dreies fra grus til mer pukk. Grus er imidlertid i ferd 

med å bli en knapphetsressurs i Norge – og derfor viktig 

å ta vare på store grusavsetninger som har egenskap som 

gjør at de er spesielt godt egnet som byggeråstoff; fortsatt 

er det noen bruksområder der det er vanskeligere å bruke 

knust fjell enn naturgrus. 

 

2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie 

hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig 

mineralressurs og de regionale og lokale 

friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til 

rette for at området skal ivareta miljø- og 

samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand- og 

grusressurser, samt sette rammer for videre drift av 

masseuttaket. Med utgangspunkt i uttalelser i forbindelse 

med oppstart, høring og offentlig ettersyn samt møter 

med berørte er det sett på avbøtende tiltakene som ligger 

inne i planen. Mange av de avbøtende tiltakene er ønsket 

etablert utenfor planområdet. Rådmann har i fremste 

rekke sikret avbøtende tiltak innenfor planområdets 

avgrensning. 

Noen nevnes under:  

 

 Det sikres i reguleringsbestemmelsene at området 

gradvis vil istandsettes og at i takt med uttak vil 

andre deler av uttaket revegeteres og tilbakeføres. 

Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt med at det 



- 

tas ut masser innover i uttaksområde. 

 Det vil sikres at det etableres en voll mellom 

uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for 

å hindre støy, støv og innsyn. 

 Det sikres at det gjennomføres støvmålinger innen 

et år etter planvedtak samt når grusuttaket passerer 

grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak 

(jf. Kommuneplanens arealdel) 

 Det sikres at Nymobakken regelmessig renses for 

sand/støv som forårsakes av utkjøring av sand/grus, 

det skal også regelmessig opprensing av grøfter. 

 Den eller de som har utvinningsrett til de to 

eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et år etter 

vedtak er fattet, sette i gang en prosess for å etablere 

parkeringsplass som gjør friluftsområde lettere 

tilgjengelig for besøkende. 

 Det sikres at det etableres støyskjermer i form av 

grushauger i forbindelse med bruk av knuseverket. 

 Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en 

forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal 

legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal 

opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 

92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg 

og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt 

uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning 

30 grader og skal revegeteres ved naturlig 

innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet 

skal i størst mulig grad brukes. 

 

Da det gjelder Hen ballplass er rådmann ikke kjent med 

at det ligger en eksisterende fotballbane som er i bruk 

innenfor planområdet, men derimot er det i 

planbeskrivelsen vist til en fotballbane (Hensmobanen) 

som Myrvang AS og tre andre bedrifter etablerte på 

slutten av 1970-tallet. Denne skal ifølge 

planbeskrivelsen ikke lenger være i bruk og skal de siste 
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årene ha vært benyttet som lagerplass. Denne banen skal 

være plassert nordvest for Hensmoen industriområde. 

Tiltakshaver viser i sitt svar til at Hen ballplass ikke 

lenger er i bruk 

 

3. Spørsmålet om alternativ lokalisering hører hjemme 

på oversiktsplannivå, mens på detaljplannivå vil 

alternativvurdering oftest dreie seg om alternative tiltak 

for utforming eller avbøtende tiltak for å redusere 

ulemper.  

Rådmann ser ikke at det må gjøres en ny vurdering av 

avbøtende tiltak. Heller ikke at det på nytt må gjøres en 

vurdering av alternativ lokalisering, dette på bakgrunn 

av svar i punkt 1.  

 

 

Klage fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 

 

1. Det fremgå av klagen at dersom Ringerike 

kommune hadde fulgt lovverket og informert 

berørte parter og allmennheten om den planlagte 

arealendringen av friluftsområdet på Hensmoen i 

1994, ville plankartet helt åpenbart sett annerledes 

ut i dag. Det fremgår at det fra kommunens side er 

meddelt at planen var ute på høring hos 

kommunale etater og råd, andre lokale offentlige 

etater/instanser, fylkeskommunale og statlige 

etater, lokale næringslivsorganisasjoner og 

offentlige institusjoner, nabo- og 

samarbeidskommuner, politiske partier og 

ungdomslag, velforeninger, 

landbruksorganisasjoner, diverse lag og foreninger. 

Men det sto ingenting i papirene som var ute på 

høring om at 900 daa av friluftsområdet på 

Hensmoen skulle settes av til grustak. Varsel og 

kunngjøring skal ha et innhold der det fremgår hva 

saken gjelder og ha et innhold som gir berørte 

 

 

Klagen omhandler elementer som kommunen må 

svare ut. 

 

 

 

1. Det arealavklarte området som ligger inne i 

kommuneplan har vært avklart i mange 

kommuneplaner. Alt kommuneplanarbeid følges opp av 

Fylkesmannen. Fylkesmannen kontrollerer at arbeidet 

skjer i tråd med gjeldende lovverk. En plan kan ikke 

vedtas om arbeidet ikke er gjort i henhold til gjeldende 

lovverk. Det er derfor ikke grunn til å tro at lovverk ikke 

er hensyntatt i arbeidet. Ringerike kommune har i notat 

datert 19.04.13 sak 12/3201 laget en oppsummering av 

føringer for kommuneplanarbeid i plan- og 

bygningsloven fra 1985 og fra 2008. Videre er det her 

laget en oppsummering av Ringerike kommune sine 

overordnede arealplaner fra Generalplan vedtatt 1972 og 

frem til kommuneplanens arealdel vedtatt 2007. Av dette 

notatet fremgår det at Hensmoen grusuttak har ligget 

inne som masseuttak siden høring av den første 

kommuneplanen som kom i 1991, høring i 1989. Det 

eldste vedtatte plankartet der området ligger inne som 

masseuttak er i kommunedelplankartet for 
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mulighet til å ivareta sine interesser ref. 

Forvaltningsloven. Kommunestyreprotokoller er 

gjennomgått og det står ingenting om arealendring 

av friluftsområde på Hensmoen. Denne saken 

hadde fått et helt annet utfall dersom Ringerike 

kommune hadde overholdt lovbestemmelsene ved 

planendring i 1994.  

 

2. Klagers eiendom på Nymoen plages av mye 

støv/sand fra grustaket, værforhold som vind er 

ikke hensyntatt i planen. 

 

Hønefossområdet som er vedtatt i 27.10 94. I 

sakspapirene kan en se at planen har vært ute på høring 

hos kommunale etater og råd, andre lokale offentlige 

etater/instanser, fylkeskommunale og statlige etater, 

lokale næringslivsorganisasjoner og offentlige 

institusjoner, nabo- og samarbeidskommuner, politiske 

partier og ungdomslag, velforeninger, landbrukets 

organisasjoner, diverse lag og foreninger. Det foreligger 

også avisannonser hvor det opplyses om at forslag er ute 

på høring. Kommuneplan for Ringerike er vedtatt tre 

ganger siden 1994. Dette var 24.06.99, 26.06.03 og 

30.08.07. Området avsatt til masseuttak på Hensmoen 

ligger inne i disse tre planene som en oppfølging av 

planen vedtatt i 1994.  
 
2. Vedrørende forhold som gjelder støvplager vises det 

til kravet som stilles i reguleringsbestemmelsene § 2.1.8 

virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i 

kap. 30 i forurensningsforskriften eller sendere 

forskrifter som gjøres gjeldende. Viser spesielt til §§ 30-

4, 30-5, 30-9.  

 

Klage fra Miljøvernforbund Hønefoss (NMF- 

Hønefoss), datert 10.07.18 

 

1. Av klagen fremgår det at overforbruk av 

naturressursene på Hensmoen er i ferd med å gjøre 

ubotelig skade. To masseuttak er i konflikt med 

geologiske interesser, landskap og nærrekreasjon. 

Den samlede belastningen av alle de 

miljøforurensende virksomhetene i området 

Hensmoen menes ikke å være tilstrekkelig vurdert 

i saken og kommunen må ta ansvar for å sikre at 

det ikke skjer overbelastning av økosystemet på 

Hensmoen. Det er ønskelig fra NMF- Hønefoss sin 

side at planområdet reduseres betraktelig for å 

unngå en naturkatastrofe på Hensmoen. 

 

 

 

Miljøvernforbundet Hønefoss har diverse merknader 

knyttet til påstander om feilaktig eller 

mangelfull planbeskrivelse og konsekvensutredning. 

Tiltakshaver viser til kommunestyrets vedtak, 

reguleringsbestemmelser og plankart. 

Grunnvann, vannstand, vannkvalitet, drikkevann: det 

vises til kommunestyrets vedtak pkt. 3 og §§ 2.1.5, 

6.2 i reguleringsbestemmelsene. 

 

Miljøoppfølgingsprogram (MOP) 

Tiltakshaver følger kap. 30 i forurensingsforskriften, 

gitt driftskonsesjon og driftsplan i henhold til 

 

 

 

1. Rådmannen har gjort en vurdering og avveining i 

denne saken. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte 

avveie hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt 

viktig mineralressurs og de regionale og lokale 

friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til 

rette for at området skal ivareta miljø- og 

samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand- og 

grusressurser, samt sette rammer for videre drift av 

masseuttaket. Det som ligger til grunn for 

sluttbehandlingen i detaljregulering for Hensmoen 

grusuttak er kommuneplanens arealdel samt 

samfunnsdel.  



- 

 

2. NMF-Hønefoss mener at kommunen bryter loven 

da kommunen ikke kun kan forholde seg til 

opplysninger som tiltakshaver fremskaffer 

vedrørende påvirkning til Vesletjern. Informasjon 

fra ulike viktige faginstanser burde vært tatt i 

betraktning i større grad for å unngå at det skjer en 

miljøkatastrofe på Hensmoen. 

 

3. Det fremgår videre at det stor usikkerhet omkring 

vanntema i konsekvensutredningen og at 

grunnvannsforekomsten vil bli svært dårlig 

beskyttet og tiltaket er i strid med vanndirektivet. 

Prøvetakingshyppighet må intensiveres og /eller 

analyseparameterne utvides ved endring i elektrisk 

ledeevne og grunnvannsnivå. 

 

4. Kommunen må ta hensyn til Nybyen vannverk og 

utarbeide klausuleringsbestemmelser som sikrer 

rent drikkevann. Oppholdstiden for 

grunnvannsstøning i mettet vannfase er ikke 

beregnet og det påpekes at renseeffekten er 

betraktelig redusert med lovlig uttak ned til to 

meter over grunnvann. Det må i tillegg stilles krav 

til evt. videreforedling av løsmasser. 

 

5. Det bør utarbeides en miljøoppfølgningsplan for å 

ivareta hensynet til dem som bor og ferdes nær 

grustaket samt natur- og miljøvern. Det bør i 

tillegg utpekes en miljøkoordinator. 

 

6. Det påpekes at vedtakspunkt fra behandling av 

planprogram 15.10.13 vedrørende avbøtende tiltak 

ikke er fulgt opp. Det nevnes innbygging av 

knuseverk, parkeringsplass, gang- og sykkelsti 

samt gang og sykkelvei, bevaring av vegetasjon 

mht skjermvirkning samt tilrettelegge for 

mineralloven og reguleringsbestemmelser i Plan og 

bygningsloven. Til sammen ivaretar foran nevnte 

lovverk/tillatelser oppfyller det et MOP. 

 

Avbøtende tiltak  

Det vises til en rekke avbøtende tiltak som er sikret i 

reguleringsbestemmelsene eller i 

kommunestyrets vedtak. Noen kommentarer til 

Miljøvernforbundets merknader: 

• Innbygging av sorteringsanlegg og knuseverk: 

Støyberegninger viser at støynivået ligger lavere enn 

angitte grenseverdier i gjeldende forskrifter. 

• Tilrettelegging for parkeringsplasser er omtalt i 

kommunestyrets vedtak pkt. 8. 

• Opparbeiding av turvei er omtalt i kommunestyrets 

vedtak pkt. 7 og i 

reguleringsbestemmelsene § 6.5. 

• Etterbruk kan ikke fastsettes i dette planforslaget, jf. 

kommunestyrets vedtak pkt. 11 og § 6.7 i 

bestemmelsene. 

• Vegetasjon og istandsetting: Det vises til 

kommunestyrets vedtak pkt. 4 og 

reguleringsbestemmelsene § 4, §§ 2.1.7, 2.1.12. 

 

Vurdering av kvartærgeologiske verdier er omhandlet 

i utredningen. 

Vurdering av alternative lokaliseringer og ugyldig 

arealplan må besvares av kommunen. 

 

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5, 

effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en 

bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser 

og uttaksområder for fremtidig behov samt redusere 

miljø- og samfunnsbelastning: utnytting av eksisterende 

uttak skal prioriteres fremfor å åpne nye områder. 

 

I saksutredningen til 2. gangs behandling hadde 

rådmannen utformet et alternativt vedtakspunkt 2 med 

reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til 

råstoffutvinning, i tillegg til innstillingen. I 

behandlingen i kommunestyre 31.05.18 i sak 62/18 ble 

det alternative vedtaket nedstemt. Vedtaket som ble 

fattet er et planfaglig politisk valg der detaljregulering 

legger til rette for fullt uttak i Hensmoen grusuttak. 

 

2. Vedrørende konsekvensene for Vesletjern og 

Storetjern forholder Ringerike kommune seg til 

konsekvensutredningen som ligger til grunn for planen. 

Kommunen gjør ikke egne utredninger omkring tema 

som inngår i konsekvensutredningen.  

Ringerike kommune er gjort kjent med informasjon fra 

ulike faginstanser.  

 

Asplan Viak legger vekt på at tjerna ikke vil bli påvirket.  

I konsekvensutredning vises det til grundige 

undersøkelser og vurderinger om masseuttaket vil kunne 

medføre negative konsekvenser for Storetjern og 

Vesletjern. Utdrag fra planbeskrivelsen viser til at 

Storetjern og Vesletjern er undersøkt ved flere tilfeller. 

Det er utført sondeborringer i løsmassene med 

massebeskrivelser og boringer gjennom løsmasser og 

videre i fjell (vann- og energiboringer). For å kunne 

dokumentere grunnvannsnivå i området mellom 

masseuttaket og Vesletjern er det etablert to 

observasjonsbrønner sør for Vesletjern. 

Undersøkelsesboringene gir svar på risiko for påvirkning 



- 

sammenhengende grønnstruktur fra Vågård og 

Nymoen og frem til friluftsområdet. 

 

7. Etablering av geopark er heller ikke tatt inn i 

planen. NMF- Hønefoss påpeker at kommunestyre 

har bedt rådmannen om å arbeide med etablering 

av en geopark i Hensmoen området. Tiltakshaver 

må kunne bidra til en realisering for å 

imøtekomme kravet om avbøtningstiltak dersom 

det mot formodning fortsatt skal tas ut verdifull 

naturgrus. 

 

8. NMF- Hønefoss påpeker at Plan- og bygningsloven 

§ 3-1 bokstav g stiller krav om at planlegging skal 

ta klimahensyn gjennom løsninger for bl.a. 

transport. Dette er ikke sikret i tilstrekkelig grad i 

planen. 

 

9. Området avsatt som masseuttak mot Nymoen er 

ikke undersøkt av fylkeskommunens arkeologer. 

Her er det observert groper som kan være av 

kulturhistorisk interesse. Det er i tillegg nevnt at 

det er flere kulturminner på Hensmoen som 

Mølleveien og Ingeborgstien som er av stor lokal 

betydning. 

 

10. Det må gjøres en konkretisering av bestemmelsene; 

det må blant annet fremgå helt klart at etterbruken 

av område skal sikres til friluftsformål. Antall 

parkeringsplasser må angis og det må fremgå hvor 

ofte Nymobakken skal renses for sand og støv og 

opprensning av grøfter. 

 

11. Temautredningen danner overhode ikke grunnlag 

for vurdering av alternative uttaksområder. I 

saksframlegg datert 28.05.13 står det at geologiske 

verdier skal vurderes i utredningen. Dette blir 

av Vesletjern og Storetjern, løsmassenes egenskaper med 

tanke på beskyttelse av underliggende grunnvann, og 

behovet for umettet sone over grunnvannsmagasinet etter 

uttak av masser. Boringene gir også dybde til fjell og 

tykkelsen på vannførende lag i løsmasser over fjell i 

borpunktene. 

Observasjonene av grunnvannsnivå, viser at 

grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 m under bunnen 

av Vesletjern. Vesletjern er et såkalt hengende vannspeil 

og det fremgår av konsekvensutredningen at 

grunnvannet og grunnvannsnivå i løsmassene under 

tjernområdet ikke vil påvirke Vesletjern eller 

myrområdene rundt. 

Det vil være behov for fremtidige boringer for 

registrering av grunnvann, fjelldyp og informasjon om 

massenes sammensetning som grunnlag for 

ressursvurdering og uttaksdybde. Dette er forankret i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

3. Tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

4. Grunnvann som strømmer under masseuttaket vil 

drenere mot Begna med sannsynlig strømningsretning 

mot sør- sørvest, dvs. mot området som forsynes fra 

private drikkevannskilde i Nymoen-området. Uten at 

forholdene er undersøkt i detalj, vil vi anta at de private 

vanninntakene i dette området er ulike, alt fra enkle 

kildeinntak til gravde brønner og evt. grunne borede 

løsmassebrønner. Nybyen vannverk beholdes og kun 

noen få husstander i dette området ønsker kommunelat 

vann. Grunnvann som mater brønner og kildeutsalg i 

dette området vil delvis kunne komme fra området med 

dagens masseuttak og også fra området for fremtidig 

masseuttak. 

I ROS-analysen vurderes risiko for fare for forurensning 

til grunn eller vassdrag i kategori hendelse som skal 

overvåkes og tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til 
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likevel unnlatt. For at politikerne skal kunne ta 

stilling til hvilke alternativer som er best for 

samfunnet, må de ha et beslutningsgrunnlag. Da 

må det foreligge en beskrivelse av hvilke 

alternativer som er vurdert og hvordan disse er 

vurdert. Kommunen har heller ikke tatt hensyn til 

at det finnes tilsvarende naturressurser andre 

steder i Ringerike, og at NGU ønsker økt bruk av 

pukk fordi Norge tømmes for naturgrus i 

rekordfart. 

 

12. NMF- Hønefoss skriver videre at det er vedtatt at vi 

skal ha en kunnskapsbasert forvaltning av naturen. 

God og oppdatert kunnskap om naturmangfold er 

en forutsetning for dette. En utdatert NGU-rapport 

fra 2006 danner grunnlag for nevnte 

temautredning. NGU har i ettertid registrert 

Hensmoen som verneverdig i grusregistret og 

uttaler offentlig at fordi grus er begrenset ressurs, 

bør det oppmuntres til bruk av pukk fremfor grus. 

Ringerike kommune tar ikke dette på alvor, alle 

den tid kommunen legger til rette for økt uttak av 

naturgrus. 

 

13. Rådmannens positive holdning til full utnyttelse 

strider med saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven; forvaltningsorganet skal opptre 

upartisk og det må søkes å få frem både det som 

taler til gunst og ugunst for en part. Hvilke 

alternativ som er best for samfunnet, hvilke 

vurderinger som ligger til grunn for valg av dette 

alternativet er forhold rådmannen utelater, og 

vedtaket strider dermed med naturmangfoldloven § 

7. 

 

14. Fylkesmannen har uttalt at kommunen som lokal 

planmyndighet må avveie friluftsinteressene mot 

nytte (mindre sannsynlig, mindre alvorlig). 

Det kan være en mulig konflikt mellom 

drikkevannshensyn og grusuttak. Det er et viktig 

prinsipp i norsk vannforsynings at drikkevannet så langt 

som mulig baseres på kilder som fra naturens side har 

god kvalitet og er lite utsatt for forurensning. Det er 

viktig at beskyttelsestiltak reduserer risikoen for 

forurensning av kilden mest mulig. 

Når massene mellom kote 200 og 170 er tatt ut vil 

fremtidens forvaltning kunne gjøre en vurdering av om 

de resterende masser på forsvarlig vis skal kunne tas ut, 

eller om det med hensyn til grunnvann skal gjøres en 

endring av arealforvaltningen. 

 

5. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet og 

rådmann viser til forurensningsforskriften kapittel 18 og 

kapittel 30.  

Rådmann viser også til Internkontrollforskriften som 

skal fremme forbedringsarbeid i virksomheter da gjelder 

bl.a. forebygging av miljøforstyrrelser fra produkter og 

vern av det ytre miljø mot forurensning mm. 

Ringerike kommune har kommunal beredskap mot akutt 

forurensning og jfr. Forurensningsforskriften kapittel 18 

A som gjelder forurensning som ikke er dekket av privat 

beredskap. De to grusaktørene som i vedtak har fått 

tillatelse til å drive, skal i henhold til 

reguleringsbestemmelse § 6.5 lage én felles driftsplan for 

hele uttaksområde, dette følges opp av Direktoratet for 

mineralforvaltning.   

 

6. Tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

7. Geopark er noe som Ringerike kommune stiller seg 

positive til, men det er dessverre ikke noe kommunen vil 

kunne ta initiativ til. Geopark og Landskapsvernområde 

anses å ikke være en motsetning til driften på 

Hensmoen. Arealet rundt Vesletjern og Storetjern vil 
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næringsinteressene. Rådmannen forholder seg til 

kun overordna plan, som ikke kan dokumenteres at 

har vært gjenstand for hverken saksbehandling 

eller politisk behandling. Å tillate to grustak 

strider med kommunens egen samfunnsplan og det 

oppstår overproduksjon.  

 

15. Det heftes vesentlige svakheter ved planen om 

grustak i det verneverdige og populære landskapet 

på Hensmoen, hvilke tilsier at den bør 

underkjennes basert på ny kunnskap. Den 

kunnskap og de nye forhold som nå gjør innsigelse 

aktuelt var ikke tilgjengelig for innsigelsesorgan 

ved tidligere kommuneplanrulleringer. 

 

ikke bli berørt av tiltaket. 

 

8. Rådmann ser at planforslaget vil medføre økt trafikk 

med tunge kjøretøy. 

 

9. Det vises til arkeologisk rapport fra Buskerud 

fylkeskommune, ferdigstilt 25.10.13. Registrering av 

Vågård og Hen ble utført i perioden 04.-.05.09.13 og den 

faglige konklusjonen fra Buskerud fylkeskommune er at 

planen ikke er i konflikt med kulturminner. Rådmann 

viser videre til uttalelse til offentlig ettersyn fra 

Buskerud fylkeskommune, datert 02.06.17. Derav er 

konklusjonen at fylkeskommunen ikke kan se at planen 

berører automatisk fredete kulturminner eller 

kulturminner fra nyere tid.  

 

10. Rådmann viser til at det stilles rekkefølgekrav om at 

etterbruken skal fastsettes i overordnet plan. Det skal ved 

neste revisjon av kommuneplanens arealdel tas stilling 

til om området skal tilbakeføres til LNF-område.  

 

Vedrørende parkering foreligger det vedtak i sak 62/18, 

behandlet i kommunestyre 31.05.18 at «Den eller de 

som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 

92/2 skal innen et år etter vedtak er fattet sette i gang en 

prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde.» 

Innspillet i klagen om antall parkeringsplasser vil 

naturlig inngå som en del av prosessen omkring 

etablering av parkeringsplass – det vil i denne 

sammenheng ses nærmere på behovet. 

 

Vedrørende hvor ofte Nymobakken skal kostes og renses 

må ses i sammenheng med Forurensningsforskriften 

kapittel 30-4 herav fremgår det at virksomheten skal 

gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra 

all støvende aktivitet slik som knusing, sikting, transport 
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og lagring.  

 

11. Temautredningen og kommuneplan danner grunnlag 

for vurdering av alternative uttaksområde. 

Kommuneplanens arealdel skal avklare sikre 

ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, 

ved å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning 

samt sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved 

å unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle 

ressurser. Ressursen er definert som nasjonalt viktig. 

Alternative lokaliseringer anses å være avklart på 

kommuneplannivå. 

I Reguleringsplanveilederen fremgår det at det er 

planprogram og evt. konsekvensutredning som skal 

benyttes for å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter 

man gjennomfører et konkret reguleringsplanarbeid for. 

… Kommunen tar da stilling til lokalisering ved 

fastsettelse av planprogram. 

Av planprogrammet for Hensmoen Grusuttak, datert 

18.09.13 fremgår følgende avsnitt vedrørende krav om 

utredning av alternative lokaliseringer: 

Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til 

nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen. 

Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør 

foregå på kommuneplannivå. 

Fylkesmannen skriver følgende i sin uttalelse til 

forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan 

Hensmoen grusuttak, datert 10.12.2012: 

Fylkesmannen anser at utvidelser av masseuttak primært 

bør vurderes gjennom arbeidet med kommuneplan. Dette 

vil sikre overordnete og helhetlige vurderinger av 

arealutviklingen i området. Alternative uttaksområder 

vil også i større grad kunne synliggjøres på 

kommuneplannivå. 

 

12. Rådmann viser til uttalelse fra NGU, datert 07.08.18 

vedrørende forholdene omkring rapport som er benyttet 



- 

som grunnlag og Hensmoen som verneverdi ressurs. 

NGU skriver at Hensmoen fremdeles er klassifisert til å 

være av nasjonal verdi. Dette er ikke med bakgrunn i 

verneverdier, men som ressurs som byggeråstoff. NGU 

meddeler utover dette at de har etablert en database for 

geologisk arv, basert på eldre registreringer; NGU har 

ikke verdivurdert område som geologisk arv og har 

derfor ingen oppfatning om områdets verneverdi. NGU 

skriver videre at grus er i ferd med å bli en 

knapphetsressurs i Norge – og derfor viktig å ta vare på 

store grusavsetninger som har egenskap som gjør at de 

er spesielt godt egnet som byggeråstoff; fortsatt er det 

noen bruksområder der det er vanskeligere å bruke knust 

fjell enn naturgrus.  

 

13. Rådmannen viser til kommuneplanens arealdel som 

består av kart med bestemmelser for bruk, vern og 

utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele 

kommunen. Den er rettslig bindende for alle arbeid og 

tiltak som omfattes av loven. I kommuneplanens arealdel 

fastsetter kommunestyre hva som er tillatt arealbruk og 

hvilke restriksjoner som gjelder i planområdet gjennom 

bl.a. arealformål. Det arealavklarte området som ligger 

inne i kommuneplan har vært avklart i mange 

kommuneplaner. Alt kommuneplanarbeid følges opp av 

Fylkesmannen. Fylkesmannen kontrollerer at arbeidet 

skjer i tråd med gjeldende lovverk. En plan kan ikke 

vedtas om arbeidet ikke er gjort i henhold til gjeldende 

lovverk. Det er derfor ikke grunn til å tro at lovverk ikke 

er hensyntatt i arbeidet. Kommuneplanens arealdel har 

ligget til grunn for rådmannens innstilling i denne 

saken. 

Rådmann viser videre til følgende behandlinger som har 

dannet grunnlaget for sluttbehandlingen og rådmannens 

innstilling i saken: 

  

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
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vedtok oppstart av detaljregulering for 

Hensmoen grusuttak 22.04.13, sak 61/13. 

 Formannskapet vedtok oppstart av 

detaljregulering for Hensmoen grusuttak 

14.05.13, sak 61/13. Samtidig ble 

planprogrammet datert 26.02.13 lagt ut på 

høring. 

 Planprogrammet var på høring og offentlig 

ettersyn fra 01.06.13 til 08.08.13. Det kom inn 

merknader fra 13 ulike parter. I tillegg ble det 

registrert inn 3 høringsuttalelser i samband med 

forstudien og før varsel om planoppstart og 

offentlig ettersyn av planprogrammet. 

 Planprogram, datert 18.09.13, ble av 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

fastsatt 07.10.13, sak 109/13. 

 Planprogram, datert 18.09.13, ble av 

Formannskapet fastsatt 15.10.13, sak 135/13. 

 Formannskapet 2- kommunestrategi og plan 

vedtok å utsette saken 21.02.17, sak 5/17. 

 Ny behandling i Formannskapet 2 – 

kommunestrategi og plan vedtok å sende 

detaljregulering for Hensmoen grusuttak på 

høring og offentlig ettersyn, sak 9/17, 28.03.17. 

 

Formålet med den kommunale planleggingen skal 

ivareta kommunens egne mål og utviklingsstrategier. I 

tillegg skal den kommunale planleggingen ivareta 

nasjonale og regionale mål og legge til rette for 

gjennomføring av regional, statlig og privat virksomhet. 

 

Kommunen skal snarest, og senest innen tolv uker 

avgjøre om et privat reguleringsforslag skal fremmes og 

legges ut til offentlig ettersyn mv. 

 

Kommunen kan fremme alternative forslag.  
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14. Rådmannen har gjort en vurdering og avveining i 

denne saken. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte 

avveie hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt 

viktig mineralressurs og de regionale og lokale 

friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til 

rette for at området skal ivareta miljø- og 

samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand- og 

grusressurser, samt sette rammer for videre drift av 

masseuttaket. Det som ligger til grunn for 

sluttbehandlingen i detaljregulering for Hensmoen 

grusuttak er kommuneplanens arealdel samt 

samfunnsdel, viser også til svar under pkt. 13. 

 

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5, 

effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en 

bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser 

og uttaksområder for fremtidig behov samt redusere 

miljø- og samfunnsbelastning: utnytting av eksisterende 

uttak skal prioriteres fremfor å åpne nye områder.  

 

15. Rådmannen viser til de øvrige svarene til punktene i 

Miljøvernforbundets klage. 

Klage fra Olav Djønne, datert 22.06.18 

 

1. Olav Djønne viser til at politikerne valgte å 

utsette saken da den var oppe til 1. gangs 

behandling ref. Ringerikes blad 19.03.13. I 

etterkant av dette mottok politikerne et notat 

fra rådmann derav fremgår at endring av 

kommuneplan som vil forhindre uttak av 

verdier, kan medføre erstatningssøksmål. 

Spørsmål om mulig søksmål var ikke en del av 

høringen, likevel førte dette til at 

planprosessen ble enstemmig vedtatt av 

politikerne da rådmannen «truet» med 

søksmål i notat. 

 

 

 

Spørsmål vedr søksmål, saksbehandlingsfeil og 

vurderinger av alternative lokaliseringer må besvares 

av Ringerike kommune. 

 

Vedlagt innspill til høringen ble kommentert av 

tiltakshaver før 2. gangs behandling av planen. 

 

 

1. Det vises til møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltningen 18.03.13 sak 43/13 Hensmoen 

grusuttak - politisk oppstart. I dette møte ble saken om 

politisk oppstart utsatt grunnet at det ble bedt om at 

saken ble sett opp mot bynære rekreasjonsområder og 

boligområder.  

 

I notatet, som følger saken som Djønne viser til tas det 

bl.a. opp følgende:  

 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanen og oppstart 

er derfor ikke et spørsmål om arealbruk, men om 

reguleringsplanprosessen med utredninger og 
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2. Alternativ lokalisering er heller ikke utredet i 

planprosessen på tross av at dette overhode 

ikke er avklart på kommuneplannivå tidligere. 

Dette er en klar saksbehandlingsfeil. Det vises 

til at det er et sentralt prinsipp både i norsk og 

internasjonal miljørett å redusere miljøskadene 

ved å utrede alternative lokaliseringer med 

mindre skadelige miljøpåvirkninger. Det vises 

videre til område på Eggemoen som er et 

realistisk og relevant alternativt område uten å 

berøre boliger. 

 

3. Ringerike kommunes saksbehandler har 

informert om at området på Eggemoen ikke 

ligger inne i kommuneplan som juridisk 

bindende fordi det ikke finnes hensynssoner på 

vedtakstidspunktet. Olav Djønne skriver da at 

ettersom Hensmoen ble avsatt til masseuttak i 

kommuneplanen i 1994, kun ved å skravere 

kartet finnes det ikke hensynssoner her heller. 

Ergo er ikke arealdelen over Hensmoen 

juridisk bindende og politikerne har blitt 

feilinformert helt siden oppstarten i 2013. 

Vedtaket fattet 31.05.18 må derfor erklæres 

ugyldig, og Ringerike kommune må utrede 

lokaliseringsalternativer til Hensmoen og 

politikerne må informeres om at en arealdel 

ikke er statisk. 

 

konsekvenser.  

 

Om kommuneplanen for området skal endres til annet 

formål må det fremmes innspill for dette i 

kommuneplanprosessen. Det skal da utredes hvilken 

konsekvens endring av formål i kommuneplanen vil ha. 

Forslagsstillere forholder seg til denne planen når de 

foreslår utbyggingsområder og øvrige innbyggere 

forholder seg til denne for å kunne «lese» framtiden. Om 

denne planen ikke skal hensyntas i de politiske 

behandlingene mister den sin funksjon som et 

forutsigbart verktøy for kommunens innbyggere og 

næringsdrivende.   

 

Ved endring av kommuneplanen som medfører 

forhindring av uttak av verdiene som er avtalefestet og 

tap av verdier det er investert for, kan kommunen pådra 

seg et erstatningssøksmål.  

… 

Det opplyses om at utredninga om friluftsområdene og 

resultatet av denne vil være nyttig i saker der det er 

aktuelt å endre formål fra friluftsområde eller LNF-

område til utbyggingsformål, da spesielt i 

kommuneplanprosessen. Utredninga om grus og pukk i 

kommunen har som formål å kartlegge ressurser og 

kartlegge eksisterende uttak, slik at de kan styres 

gjennom ny lovgivning. Ved at det for dette tiltaket 

utarbeides reguleringsplan oppnår vi dette. 

Grusressursene i kommunen er kartlagt. 

 

Rådmannen vil også sette mer fokus på at 

reguleringsplan og reguleringsplanprosessen er et 

verktøy for å utrede og regulere konsekvenser av 

grusuttaket. I en reguleringsplan skal det settes 

overordna bestemmelser, og konsekvenser skal utredes. 

Det kreves også en driftsplan og en konsesjon fra 

Direktoratet for mineralforvaltning før uttak kan starte. 



- 

Driftsplanen inneholder detaljerte krav til drift, som kan 

minimalisere negative konsekvenser av uttaket. Dette 

kan være bestemmelser om uttakstider, avbøtende tiltak 

mot støv og støy, og plan for stegvis og endelig 

istandsetting. 

Spørsmål fra politikerne til oppstartsaken gikk 

hovedsakelig på om saken ble sett opp mot bynære 

rekreasjonsområder og boligområder. Dette er svart ut i 

saken 

Til kommentaren om mulig søksmål vises det til |plan- 

og bygningsloven § 15-1. Herav fremgå det at grunneier 

har rett til å kreve innløsning dersom eiendom i 

kommuneplanens arealdel angis som areal til offentlig 

trafikkområde, offentlig friområde, fellesområde m.fl.  

 

2. Temautredningen og kommuneplan danner grunnlag 

for vurdering av alternative uttaksområde. 

Kommuneplanens arealdel skal avklare og sikre 

ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, 

ved å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning 

samt sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved 

å unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle 

ressurser. Ressursen er av NGU definert som nasjonalt 

viktig (2006). 

Alternative lokaliseringer anses å være avklart på 

kommuneplannivå. 

I Reguleringsplanveilederen fremgår det at det er 

planprogram og evt. konsekvensutredning som skal 

benyttes for å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter 

man gjennomfører et konkret reguleringsplanarbeid for. 

… Kommunen tar da stilling til lokalisering ved 

fastsettelse av planprogram. 

Av planprogrammet for Hensmoen Grusuttak, datert 

18.09.13 fremgår følgende avsnitt vedrørende krav om 

utredning av alternative lokaliseringer: 

Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til 

nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen. 
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Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør 

foregå på kommuneplannivå. 

Fylkesmannen skriver følgende i sin uttalelse til 

forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan 

Hensmoen grusuttak, datert 10.12.2012: 

Fylkesmannen anser at utvidelser av masseuttak primært 

bør vurderes gjennom arbeidet med kommuneplan. Dette 

vil sikre overordnete og helhetlige vurderinger av 

arealutviklingen i området. Alternative uttaksområder 

vil også i større grad kunne synliggjøres på 

kommuneplannivå. 

Rådmannen anser dermed at forholdene omkring 

alternativ plassering er sikret i planprosessen. 

 

3. Henssynsoner ble innført i plan- og bygningsloven av 

2008, denne trådte i kraft 01.07.2009. Nye endringer i 

loven har ikke tilbakevirkende kraft. Utover dette vises 

det til svar i pkt. 2. 

 

Uttalelse fra Harry Dahl, mottatt 28.06.18 

 

Harry Dahl skriver at det er vanskelig å godta 

avgjørelsen om å slette Hensmoen som friluftsområde 

og skriver videre at det ikke har vært en demokratisk 

prosess. Det burde vært gjennomført en befaring i 

område med alle berørte parter. Det er vanskelig å 

forsone seg med at nærmiljøet til beboerne i område 

omformes til et gedigent grustak.  

 

Befolkningen på Vågård kan ikke forsone seg med at 

det skal etableres et grustak til i tilknytning til det 

eksisterende. Dahl påpeker at utkjøring på 

Vågårdsveien som er regulert inn nordøst i 

planområdet, ikke er blitt omtalt og informasjonen fra 

kommunens side har vært svært dårlig. Dahl er i tillegg 

bekymret for støy, støv og transport; når all skog 

hugges vil dette medføre mer støy og støvplager på sikt. 

 

 

Dahl synes det er vanskelig å forsone seg med 

planvedtaket. Han er skuffet over prosessen og 

medvirkningen. 

 

 

 

Rådmann i Ringerike kommune har i denne aktuelle 

saken måtte avveie hensyn til to motstridende interesser; 

Nasjonalt viktig mineralressurs og de regionale og lokale 

friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til 

rette for at området skal ivareta miljø- og 

samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand- og 

grusressurser, samt sette rammer for videre drift av 

masseuttaket.  

Planprosessen har fulgt opp de krav som stilles til 

medvirkning og informasjon. I tillegg til 

informasjonsmøter er planen varsel offentlig ved 

oppstart, høring og offentlig ettersyn og etter vedtak.  

 

Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at den 

eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 

gnr. 271/8 og 92/2 skal ha én felles driftsplan for hele 
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Veien burde legges om for å minske belastning på 

eksisterende vei.  

 

Dahl spør også Ringerike kommune om hva som vil 

gjøres dersom grustakene forårsaker nedtapping av 

Vesletjern og Storetjern. 

 

Dahl påpeker også at det er på sin plass å starte 

arbeidet med å tilbakeføre naturområde i de områdene 

der masser allerede er tatt ut. 

 

uttaksområdet. I møte Aktørene NorStone AS og John 

Myrvang AS må inngå avtale om felles utkjøring av 

masser. Massene skal primært kjøres ut ved dagens 

utkjøring, men det presiseres fra aktørenes side at det på 

lang sikt kan være aktuelt å kunne kjøre ut masser fra 

foreslått utkjøring fra gnr. 92/2/2. Det tas opp at dette 

også vil redusere trafikk forbi gnr. 271/122. Dette vil 

forankres i en felles driftsplan. 

 

Vedrørende konsekvensene for Vesletjern og Storetjern 

forholder Ringerike kommune seg til 

konsekvensutredningen som ligger til grunn for planen. 

I konsekvensutredning vises det til grundige 

undersøkelser og vurderinger om masseuttaket vil kunne 

gi medføre negative konsekvenser for Storetjern og 

Vesletjern. Utdrag fra planbeskrivelsen viser til at 

Storetjern og Vesletjern er undersøkt ved flere tilfeller. 

Det er utført sondeborringer i løsmassene med 

massebeskrivelser og boringer gjennom løsmasser og 

videre i fjell (vann- og energiboringer). For å kunne 

dokumentere grunnvannsnivå i området mellom 

masseuttaket og Vesletjern er det etablert to 

observasjonsbrønner sør for Vesletjern. 

Undersøkelsesboringene gir svar på risiko for påvirkning 

av Vesletjern og Storetjern, løsmassenes egenskaper med 

tanke på beskyttelse av underliggende grunnvann, og 

behovet for umettet sone over grunnvannsmagasinet etter 

uttak av masser. Boringene gir også dybde til fjell og 

tykkelsen på vannførende lag i løsmasser over fjell i 

borpunktene. 

Observasjonene av grunnvannsnivå, viser at 

grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 m under bunnen 

av Vesletjern. Vesletjern er et såkalt hengende vannspeil 

og det fremgår av konsekvensutredningen at 

grunnvannet og grunnvannsnivå i løsmassene under 

tjernområdet ikke vil påvirke Vesletjern eller 

myrområdene rundt. 



- 

Det vil være behov for fremtidige boringer for 

registrering av grunnvann, fjelldyp og informasjon om 

massenes sammensetning som grunnlag for 

ressursvurdering og uttaksdybde. Dette er forankret i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Da det gjelder istandsetting og revegetering er dette 

forankret i reguleringsbestemmelsene. Det skal sikres at 

det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd 

bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

Vegetasjon skal også etableres der det er mulig med 

tanke på driftsareal og i etapper for å forhindre støvflukt. 

 

Uttalelse fra Ola Bjørntvedt, datert 05.06.18 

 

Ola Bjørntvedt skriver i sin uttalelse at det er med stor 

sorg at man mottar kart over områder som går tapt for 

kommende generasjoner. Det er kortsiktig økonomisk 

gevinst på bekostning av de neste generasjoners 

mulighet til å bruke naturen til fysisk aktivitet. 

Hensmoen er bare en av furumoene som er under 

voldsomt press fra økonomiske interesser. Bjørntvedt 

ber kommunen om å tenke seg litt om før den omfavner 

disse kortsiktige planene. Blir moene ødelagt – så er 

det for alltid! 

 

 

 

Bjørntvedt registrerer med stor sorg at nok en furumo 

på Ringerike er under stort press fra 

økonomiske interesser. Han ber kommunen tenke seg 

om en gang til. 

 

 

 

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie 

hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig 

mineralressurs og de regionale og lokale 

friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til 

rette for at området skal ivareta miljø- og 

samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand- og 

grusressurser, samt sette rammer for videre drift av 

masseuttaket. Rådmannen har forståelse for den sorg 

dette tiltaket påfører de lokale  

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

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

reguleringsplan påklages. Klagene på planvedtaket forelegges hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltningen, formannskapet og kommunestyre. Dersom hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner grunn til å ta klage/klagene til følge, 

og saken legges frem for kommunestyret med forslag til endring av planvedtak må planvedtak 

utsettes og berørte parter skal informeres og konsekvenser må utredes. Konsekvensene som 

må utredes videre avhenger av hvilke forhold i klagene som tas til følge. I ytterste konsekvens 

kan det føre til en ny planprosess.  

 

Dersom kommunestyre 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. 

 

Partene som har påklaget vedtak vurderes å ha rettslig klageinteresse etter Forvaltningsloven § 

28. Samtlige klager er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 

 

Alternative løsninger 
Hvert enkelt av de alternative forslagene kan ses på som selvstendige vedtakspunkt. 

 

1. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert 03.07.18 

til følge. 

2. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert 

02.07.18 til følge. 

3. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til 

følge. 

4. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til 

følge. 

5. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til 

følge. 

6. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 

10.07.18 til følge. 

7. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til 

følge. 

 

Dersom hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner 

grunn til å ta klagene til følge, og saken legges frem for kommunestyret med forslag til endring 

av planvedtak må planvedtak utsettes og berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. Konsekvensene som må utredes videre avhenger av hvilke forhold i klagene som tas til 

følge.  

Ut fra vedlagt tabell vil det i korte trekk fremgå hvilke evt. konsekvenser dette vil få for 

planen. 

 



- 

Klager: Påklagede forhold: Konsekvens: 

Bjørn Leifsen for 

Asbjørn Granheim, 

03.07.18 

Manglende medvirkning. 

Eiendommen som ligger nær 

grusuttaket får større ulemper som 

følge av tiltak. Ukorrekte 

støyberegninger. Avflåing nær 

eiendom. Tungtrafikk i 

nattperioden. Plager med støv. 

Eiendommen som ligger nær 

grusuttaket vil ikke være omsettelig 

i pris. Granheim ønsker at det ses på 

om eiendommen kan innløses.  

- Endring av bestemmelse om 

kjøring i nattperioden. 

- Justering av område med formål 

grønnstruktur, gnr. 92/2/2. 

- Endring av bestemmelse der det 

gjøres innskjerping på forhold 

omkring bl.a. støv og støy. 

-Legge inn bestemmelse om å 

evaluere driften. 

Vågård og Omegn 

Vel, 02.07.18 

Ønsker strengere krav til 

revegetering. Planprosessen ikke 

tatt hensyn til Nymobakken som 

skolevei. Ikke tatt hensyn til dagens 

aktiviteter og bruken av området. 

Støysonekartet tar ikke hensyn til 

influensområdet, heller ikke 

transport inn og ut av området. Ikke 

ivaretatt sikkerheten til barn som 

benytter seg av bussholdeplass. 

Påpekes at det i praksis ikke kan 

etableres grønnstruktur i området.  

- Bestemmelse om revegetering 

gjøres strengere.  

- Gjøres en ny vurdering av de 

trafikale forholdene og situasjonen 

for de myke trafikantene.  

- Bestemmelse som i større grad 

ivaretar dagens aktivitet og bruk i 

planområde. 

- Vurdere forhold som vedrører 

støy og grønnstruktur. 

 

 

Vågård Vel, 

22.06.18 

Viser til begrunnelseskravet i pbl. 

og at dette ikke er ivaretatt, det 

vises til Jernbaneverkets bekymring 

for utglidning. Videre ikke nevnt 

noe om avbøtende tiltak ved 

nedbygging av barns friområde. Det 

er tatt større hensyn til byggeråstoff 

enn å ivareta innbyggernes 

interesser. Brudd på 

saklighetsprinsippet i saksframlegg.  

- Gjøre en ny vurdering av 

virkningene av planforslaget og de 

innkomne uttalelsene. 

- Gjøre en ny vurdering av 

avbøtende tiltak og se på 

elementene bærekraftig utvikling 

og vekting av de ulike 

innbyggernes interesser. 

 

Einar Rokseth, 

26.06.18 

Mangelfull utredning av alternativ 

lokalisering. Miljø og samfunn er 

ikke i tilstrekkelig grad sikret i plan, 

mangelfull oppfølging av avbøtende 

tiltak. Ber om at tidligere nevnte 

avbøtende tiltak blir vurdert på nytt 

og at alternative lokaliseringer blir 

utredet.  

- Gjøre en ny vurdering av 

virkningene av planforslaget og de 

innkomne uttalelsene. 

- Gjøre en ny vurdering av 

avbøtende tiltak og se nærmere på 

miljø og vekting de ulike 

innbyggernes interesser. 

Hilde Hatlestad, 

22.06.18 

Stiller spørsmål ved kvaliteten til 

tidligere kommuneplanprosesser og 

konsekvensene dette har fått for 

friluftsområde på Hensmoen. Det 

påpekes at dersom Ringerike 

kommune hadde fulgt lovverket og 

informert berørte parter og 

Daværende plan- og bygningslov 

var gjeldende og nyere lovverk har 

ikke tilbakevirkende kraft.  

Denne klagen kan vanskelig tas til 

følge.  

 

 



- 

allmennheten om den planlagte 

arealendringen i 1994, ville 

plankartet sett anledes ut. Klagers 

eiendom på Nymoen plages mye av 

støv/sand fra grustaket. 

Miljøvernforbundet 

Hønefoss, 

10.07.18 

To masseuttak er i konflikt med 

geologiske interesser, landskap og 

nærrekreasjon, det er ønskelig at 

planområdet reduseres betraktelig. 

NMF-Hønefoss mener kommunen 

bryter loven da planen ikke har tatt i 

betraktning råd fra andre 

faginstanser, enn det som foreligger 

i konsekvensutredningen, det råder 

usikkerhet omkring vanntema i 

konsekvensutredningen og at 

grunnvannsforekomsten vil bli dårlig 

beskyttet. Tiltaket i strid med 

vanndirektivet. Kommunen må ta 

hensyn til Nybyen vannverk og 

utarbeide klausuleringsbestemmelser 

som sikrer rent drikkevann. Det bør 

utarbeides miljøoppfølgingsplan og 

utpekes en miljøkoordinator. 

Avbøtende tiltak fra behandling av 

planprogrammet er ikke fulgt opp. 

Etablering av geopark er ikke tatt 

inn i planen. Klimahensyn mht. 

transport er ikke ivaretatt, viser til 

pbl § 3.1. Manglende arkeologisk 

undersøkelser. Det bør gjøres en 

konkretisering av bestemmelsene da 

gjelder etterbruk av området, antall 

parkeringsplasser og opprensning av 

grøfter. Alternativ lokalisering ikke 

grundig nok utredet. Viser til NGU 

sin rapport og økt bruk av pukk 

fremfor naturgrus. Rådmannen skal 

opptre upartisk vurderinger om 

grunn til valg av dette alternativet 

utelates i saken. Å tillate to 

grusuttak er i strid med kommunens 

egen samfunnsdel. Det heftes 

svakheter ved planen og den bør 

underkjennes. 

- Planformål og bestemmelser må 

ses på, på nytt og vurderes om 

formål avsatt til råstoffutvinning 

skal reduseres. 

- Endre konsekvensutredningen. 

- Utarbeide 

klausuleringsbestemmelser. 

- Utarbeide en 

miljøoppfølgingsplan. 

- Gjøre en ny vurdering av 

avbøtende tiltak. 

 

 

Olav Djønne, 

datert 22.06.18 

Kommentar til utsettelse av saken 

ved oppstart og rådmannens 

orientering om erstatningsansvar. 

Saksbehandlingsfeil ved å utelate 

Denne klagen kan vanskelig tas til 

følge, da alternativ lokalisering er 

svart ut og vedrørende forhold 

som omhandler arealdelen viser 



- 

utredning av alternativ lokalisering. 

Klager mener at arealdelen over 

Hensmoen ikke er juridisk bindende 

og at vedtaket fattet 31.05.18 må 

erklæres ugyldig. 

rådmann til at daværende plan- og 

bygningslov var gjeldende og 

nyere lovverk har ikke 

tilbakevirkende kraft.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 
Overordnede planer 

Rådmannen vil innledningsvis oppsummere kort de overordnede planer som legger rammene 

for vedtatt plan 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grusuttak. Kommuneplanens 

arealdel vedtatt 30.08.2007 legger til rette for råstoffutvinning, nåværende og fremtidig 

masseuttak. Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon. Formannskapet har vedtatt 

Temautredningen for masseforvaltning 18.08.15, sak 88/15, som en del av kunnskaps- og 

beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Formålet med 

utredningen er å gi en oversikt og et kunnskapsgrunnlag for å anbefale hvilke areal som burde 

settes av for m.a. masseuttak, videre også gi oversikt over overordnede rammebetingelser. 

 

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5, effektiv arealdisponering, at Ringerike 

skal ha en bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for 

fremtidig behov samt redusere miljø- og samfunnsbelastning: utnytting av eksisterende uttak 

skal prioriteres fremfor å åpne nye områder. 

 

Rådmannen har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn til to motstridende interesser; 

Nasjonalt viktig mineralressurs og de regionale og lokale friluftsinteressene. Hensikten med 

planen er å legge til rette for at området skal ivareta miljø- og samfunnsinteresser og sikre 

nasjonalt viktige sand- og grusressurser, samt sette rammer for videre drift av masseuttaket.  

 

Regionale og nasjonale myndigheter 

Det er viktig å merke seg at regionale myndigheter ikke har hatt innsigelse til denne planen. 

Rådmannen viser til Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin uttalelse til klager, datert 

07.08.18. NGU er et institutt under Nærings- og fiskeridepartementet. De har uttalt seg i 

forbindelse at de har ansvar for å fremskaffe et klassifikasjonssystem for mineralressurser 

basert på verdiskapningspotensial og regionale ressursbehov der det fremgår om ressurser er 

av regional eller nasjonal betydning. NGU bekrefter i sin utalelse at Hensmoen er klassifisert til 

å være av nasjonal betydning som ressurs som byggeråstoff.  

 

Medvirkning 

Rådmannen viser videre til plan- og bygningslovens kapittel 5. Medvirkning i planlegging. 

Rådmannen er av den oppfatning at planprosessen har fulgt lovens krav og at det har vært lagt 

opp til bred medvirkning i flere av planprosessens faser, det vises bl.a. til følgende:  

 Melding om forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan, datert 14.11.12 

 Varsel om oppstart der det bes om innspill til planprogram og planens innhold, datert 

30.05.13.  

 Medvirkningsmøte for naboer og interesseorganisasjoner 24.03.14, totalt 51 deltok, se 

vedlagt referat.  

 Arbeidsmøte med grunneier gnr. 271/122 Asbjørn Granheim, 27.05.14, se vedlagt 

referat.  



- 

 Varsel om høring høring og offentlig ettersyn ble sendt ut 30.03.17, samtidig ble det 

varslet om åpent informasjonsmøte som ble avholdt 09.05.17.  

 Befaring og møte med fokus på Hensmoen grusuttak og konsekvenser for 

grunneiendom gnr. 271/122 30. mai 2017.  

 I tillegg har det vært avholdt møte med bl.a. Miljøvernforbundet og Olav Djønne, se 

vedlagt referat.  

 

Samlet vurdering 

Enkelthetene i klagene er gjennomgått i avsnittet «Rådmannens tolkning av klagene samt 

tiltakshavers og rådmannens kommentarer».  

Klagene tar ikke opp nye momenter som ikke allerede er svart ut eller kommet frem ved 

merknad til varsel om oppstart eller ved offentlig høring av planforslaget. 

Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger slik de framgår av saksframlegget, datert 

17.04.18, vedtatt av kommunestyre 31.05.18, sak 62/18. Rådmannen anbefaler at klagene ikke 

tas til følge.  

 

I saksutredningen til 2. gangs behandling hadde rådmannen utformet et alternativ vedtakspunkt 

2, i tillegg til innstillingen. Behandlingen i kommunestyre 31.05.18 i sak 62/18 ble derfor et 

planfaglig politisk valg der detaljregulering for Hensmoen grusuttak ble vedtatt. Ut fra 

overstående mener rådmannen at behandlingen av denne plansaken har vært forsvarlig og 

anbefaler at denne avgjørelsen blir stående etter klagebehandlingen. 

 

 

Vedlegg 
1. Plankart nr. 379, vedtatt 31.05.18. 

2. Reguleringsbestemmelser til nr. 379, vedtatt 31.05.18. 

3. Planbeskrivelse til nr. 379. 

4. Klage fra Leifsen / Granheim, datert 03.07.18. 

5. Klage fra Vågård og Omegn Vel, datert 02.07.18. 

6. Klage fra Vågård Vel, datert 22.06.18. 

7. Klage fra Einar Rokseth, datert 26.06.18. 

8. Klage fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18. 

9. Klage fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 10.07.18. 

10. Klage fra Olav Djønne, datert 22.06.18. 

11. Uttalelse fra Harry Dahl, udatert. 

12. Uttalelse fra Ola Bjørntvedt, datert 05.06.18. 

13. Kommentar til klager, utarbeidet av Asplan viak påvegner av tiltakshavere, datert 21.09.18. 

14. Uttalelse til klager fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), datert 07.08.18. 

15. Saksframlegg til 2. gangs behandling av planforslaget, datert 17.04.18. 

16. Møteprotokoll fra 2. gangs behandling HMA 07.05.18, sak 33/18. 

17. Møteprotokoll fra 2. gangs behandling Formannskapet 22.05.18, sak 17/18. 

18. Møteprotokoll fra 2. gangs behandling Kommunestyre 31.05.18, sak 62/18. 

19. Referat fra medvirkningsmøte for naboer og interesseorganisasjoner, 24.03.14 

20. Referat fra arbeidsmøte med grunneier gnr. 271/122, datert 27.05.14 

21. Referat fra møte og befaring med grunneier gnr. 271/122, datert 02.06.17 

22. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud med svar på spørsmål om søknadsplikt, datert 25.01.17 

23. Referat fra møte med Miljøvernforbundet i Hønefoss og Olav Djønne, datert 18.01.18 

 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

ansvarlig hos rådmann: Terje Dahlen 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605 _ 379 Detaljregulering for

Hensmoen Grusuttak

Utarbeidet av Asplan viak
Sist revidert av Ringerike kommune 19 .04.2018

1 .gangs behandling i H ovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 06.02.2017 , sak 5/17
1.gangs behandling i Formannskapet 2 , 28.03.2017 sak 9/17
Høring og offentlig ettersyn 08.04.2017 – 30.05.2017
2 .gangs behandling i H ovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 07.05.2018 , sak 33/18
2. gangsbehandling i F ormannskapet 22.05.2018 , sak 17/18
Vedtak i kommunestyret 31.05.2018 sak 62/18

Reguleringsformål

Formålet med reguleringsplanen er:

- Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
- Sikre grusressursen og gi rammer for den videre drift av masseuttaket

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

a. Bebyggelse og anlegg
- Råstoffutvinning (BRU 1 og BRU 2)
- Industri (BI)

b. Grønnstruktur (G)
c. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg, avkjørsel

Det reguleres følgende hensynssoner:

a. Frisiktsoner ( H_140 )
b. Faresone Høyspenningsanlegg (H_370)



F ORMÅLSBESTEMMELSER

§ 1. Fellesbestemmelser

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form
av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet
øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf . lov om kulturminner av 9. j uli 1978 nr. 50
(Kulturminneloven) § 8.

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Bebyggelse og anle gg, råstoffutvinning (BRU1 og BRU2 )

1. Formål
Innenfor områdene BRU1 og BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand.

2. Uttaksdybde r
Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. Det
kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185.

Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. Det
kan tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på plankartet).

3. Bebyggelse
Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 kan det oppføres bygninger og anlegg for industriell
virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med driften av
masseuttaket.

Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det oppføres midlertidige bygninger og anlegg
for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med
driften av masseuttaket. Bygninger og anlegg skal fjernes når masseuttaket avsluttes.

4. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde i område BRU1 er 30,0 m.
Maksimal mønehøyde i område BRU2 er 40,0 m.

5. Sikring av olje/k j emikalier
Lagring av diesel/ olje skal tilfred s stille den til enhver tid gjeldende forskrift.
Særskilt utstyr skal foreligge for å begrense skade ved eventuelle uønskede hendelser.

I nnenfor område for råstoffutvinning BRU1 er det forbud mot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m3.

2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholde re.

4) Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter.

5) Deponering av avfall og søppel.



Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 er det forbud mot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m3.

2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.

4) Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter

5) Depon ering og lagring av masser som ikke er dokumentert rene.

6. Oppstillingsplass og parkering
Bare sertifiserte anleggsmaskiner/kjøretøyer kan ha oppstillingsplass og parkeres i BRU2.

7. Skråning
Endelig skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 1:3. Skråningene skal
revegeteres ved naturlig innvandring. A vdekkingsmassene fra uttaks området skal i størst mulig
grad brukes.

8. Støy og støv
Støy og støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres gjeldende.

9. Vanningsanlegg
Grus - og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.

10. Renhold av vei
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det
skal også regelmessig opprensing av grøfter.

11. Driftstider
Følgende maksimale tidsbegrensninger for driften skal være:

a. Mandag - fredag: kl. 07:00 - 15:30 (normal drift)

b. Ved utvidet drift: kl. 06:00 - 22:00, (drift med to skift 6 - 14/14 - 22) tillates ikke støyende
aktivitet Levening<50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften
kap. 30 defi nerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00 .

c. L ørdag kl. 0600 - 1400

Følgende avvik tillates utenom normal driftstid: Strøsand til strøing av offentlig vegnett samt til
vannlekkasje og nødarbeid kan hentes 7 dager i uka døgnet rundt. Leverans e av sand til asfalt - og
betongproduksjon .



12. Istandsetting og revegetering
Vegetasjon skal etableres der det er mulig m ed tanke på driftsareal og i etapper for å forhindre
støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå for de
enkelte delene av uttaksområde.

13. Masser til istandsetting
Det tillates mottak av masser i tiltaksklasse 1 og 2 (TA 2553/2009) for istandsetting av området .
Det skal være mottakskontroll av massene, samt prøvetaking og dokumentasjon på hvor m assene
kommer fra og at de ligger innenfor tillatte grenseverdier .

14. Etablering av voll
I driftsperioden skal det anlegges voll mellom gruskant og driftsveg/turveg som vist i
prinsippsnitt nedenfor. I de deler langs gruskanten det ikke er etablert voll skal uttaksområdet
sikres med midlertidig gjerde.

Feltnavn

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg, industri (1340)

1. Formål
Området BI skal nyttes til formål bebyggelse og anlegg, underformål industri (1340)

2. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde/gesimshøyde er 30 meter.

3. Utnyttelsesgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (% - BYA) er 22 %.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Området er regulert til privat kjøreveg/avkjørsel og annet vegareal.

§ 4. Grønnstruktur

§ 4.1 Grønnstruktur (3001)

1. Det skal etableres driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig grad bruke s.

2. Driftsvegen/turvegen skal holdes åpen for ferdsel for gående og syklende .

3. Innenfor området skal det ikke tas ut masser eller oppføres bygninger.

4. Gjenværende vegetasjon skal bevares i grønnstruktursonen, som en visuell skjerming av uttaket.



§ 5. Hensynssoner

§ 5.1 Faresone høyspenningsanlegg, H_370

Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges virksomheter som er i
strid med Forskrift for elektriske forsyningsanlegg.

§ 5.2 Sikringssone – frisikt, H_140

Innenfor f risiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 meter over tilstøtende
vegers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende vegers nivå.

§ 6. Rekkefølgebestemmelser

§ 6.1 Støvmålinger

1. Støvmålinger for gnr. 271 , bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til
forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling f or gnr. 271 , bnr. 241 skal utføres når grustaket
passerer grensen mellom nå værende og fremtidig masseuttak; x - akse 6676200 (UYM32) .

§ 6.2 Grunnvann

1. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av masser.
Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike kommune.

2. Sør for x - akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak av sand ned
til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). Nord for x - akse 6676300
(UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av sand dypere enn kote 175 (#3 på
plankartet).

3. Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvann standen er dokumentert.

§ 6.3 Støyskjerm

1. Støyskjermer skal etabler es i form av grushauger i forbindelse med bruk av k nuseverket.

§ 6.4 Turvei/driftsvei

1. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny driftskonsesjon for
henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 92/2/2.

§ 6.5 Driftskonsesjon / driftsplan

1. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 i nnenfor uttaksområde
BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven. Det skal lages én felles
driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.



§ 6. 6 Bebyggelse i BRU1

1. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller
annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU 1, skal det i
forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for mi ljø, naturressurser og
samfunn, herunder trafikk, støy og støv .

§ 6.7 Etterbruk

1. Etterbruken skal fastsett e s i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av kommuneplanens
arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF - område.
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FORORD

John Myrvang AS og NorStone AS har startet arbeidet med å utarbeide en felles
reguleringsplan for sand og grus på Hensmoen. Planen fremmes som privat forslag til
detaljregulering for eksisterende og fremtidig grusuttak avsatt i kommuneplanens arealdel.
Formålet med planarbeidet er å ivareta hensynet til miljø og samfunn , sikre grusressursen,
som er registrert som nasjonalt viktig i NGU’s grus - og pukkdatabase, samt legge til rette for
et forutsi gbart og langsiktig uttak .

Våren 2013 ble det utarbeidet forslag til planprogram som beskr iver rammer for
reguleringsarbeidet og avklarer hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som må utredes.
Planprogrammet har vært lagt ut til offentlig ettersyn og ble fastsatt av Hovedkomiteen for
miljø - og arealforvaltning den 15. oktober 2013 .

Asplan Via k AS har vært engasjert av John Myrvang AS og NorStone AS for å bistå i
arbeidet med planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredning for Hensmoen.

Tiffany Nygård og Hjalmar Tenold har hatt hovedansvar et for reguleringsarbeidet .

Sandvika , 18 . januar 2017

Hjalmar Tenold
Oppdragsleder



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 3

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

INNHOLDSFORTEGNEL S E

Sammendrag ................................ ................................ ................................ ......................... 5

1 B akgrunn for tiltaket ................................ ................................ ................................ ....... 9

1.1 Bakgrunn ................................ ................................ ................................ ................. 9

1.2 Geologisk ressurs – kvalitet ................................ ................................ ..................... 9

1.3 Grus - og sandprodukter som byggeråstoffer ................................ ........................... 9

2 Beskrivelse av eksisterende virksomheter ................................ ................................ ..... 10

2.1 John Myrvang AS og NorStone AS ................................ ................................ ........ 10

3 Beskrivelse av plan - / og influensområde ................................ ................................ ....... 11

4 Føringer for planarbeidet ................................ ................................ ............................... 13

4.1 Overordnete lover, forskrifter og retningslinjer ................................ ........................ 13

4.2 Regionale planforutsetninger ................................ ................................ .................. 13

4.3 Kommuneplanens arealdel 2007 - 2019 ................................ ................................ ... 14

4.4 Forhold til eksisterende reguleringsplaner ................................ .............................. 15

4.5 Pågående planarbeider ................................ ................................ .......................... 15

5 Beskrivelse av planforslaget ................................ ................................ .......................... 16

5.1 Intensjon ................................ ................................ ................................ ................ 16

5.2 Hovedgrep ................................ ................................ ................................ ............. 17

5.3 Arealer ................................ ................................ ................................ ................... 21

5.4 Forslag til plankart ................................ ................................ ................................ .. 22

5.5 Forslag til reguleringsbestemmelser ................................ ................................ ....... 23

Reguleringsformål ................................ ................................ ................................ ............. 23

§ 1. Fellesbestemmelser ................................ ................................ ................................ ... 23

§ 2. Bebyggelse og anlegg ................................ ................................ ............................... 23

6 Konsekvensutredning ................................ ................................ ................................ .... 28

6.1 Krav om konsekvensutredning av planen ................................ ............................... 28

6.2 Metode ................................ ................................ ................................ ................... 28

6.3 Landskap ................................ ................................ ................................ ............... 30

6.4 Nærmiljø og friluftsliv ................................ ................................ .............................. 49

6.5 Naturmiljø ................................ ................................ ................................ ............... 66

6.6 Naturressurser ................................ ................................ ................................ ....... 88

6.7 Kulturminner og kulturmiljø ................................ ................................ ..................... 91



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 4

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

6.8 Forurensning ................................ ................................ ................................ .......... 94

6.9 Vanntema ................................ ................................ ................................ ............. 118

6.10 Transport og trafikk ................................ ................................ .............................. 126

6.11 Sysselsetting – samfunnsmessige konsekvenser ................................ ................. 137

6 .12 Sikkerhet og istandsetting ................................ ................................ ................... 138

7 Risiko og sårbarhetsanalyse ................................ ................................ ....................... 139

8 planprosess og medvirkning ................................ ................................ ........................ 146

8.1 Offentlig ettersyn av planprogram og innkomne merknader ................................ .. 146

9 Sammenstilling av konsekvenser ................................ ................................ ................ 164

9.1 Sammenstilling av konsekvenser i tabell ................................ .............................. 164

9.2 Avbøtende tiltak ................................ ................................ ................................ ... 167

10 Kilder ................................ ................................ ................................ ....................... 168



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 5

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

S AMMENDRAG
Det har vært tatt ut sand på Hensmoen siden 19 35 . John Myrvang AS har drevet
forekomsten siden 1954. Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts - og
mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til
betongformål.

Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUs pukk - og grus database.

Hensikten med reguleringsplanen er:

Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
Sikre sand - og grusressurser samt gi rammer for den videre drift av masseuttaket

Uttakso mrådet i planforslaget tilsvarer et volum på ca. 27 mill ioner tonn . Planforslaget har et
nedre uttaksnivå begrenset til 2 meter over grunnvannsnivå . Med et årlig uttak på 30 0 000
tonn for John Myrvang og 150 000 tonn for NorStone gir dette en levetid på ca. 75 å r.
Levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og vil derfor være usikker.

Området er avsatt til nåværende og fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel .
Planområdet er i dag uregulert.

Planforslaget omfatter:
Område for råstoffutvinning/masseuttak ca. 815 daa
Industri ca. 1 3 daa
Grønnstruktur ca. 67 daa
Kjøreveg ca. 0 , 1 daa
Totalt areal ca. 900 daa

Konsekvenser av planen

Landskap
Planområdet karakteriseres som et furumolandskap som er vanlig i regionen. Området er i
dag berørt av inngrep med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe redusert
landskapsverdi og bry ter opp helheten i landskapet. Planområdet er gi tt middels til liten verdi.
Influensområdet er gitt middels verdi.

For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets dimensjon være dårlig tilpasset
omgivelsene ved at de i større grad deler opp en enhetlig terrengform (furumoen på
Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Utvidelsen av uttaksområdet vil i større grad bryte
skalaen i landskapet. Deler av planområdet og området rundt (industriområdet) er allerede i
dag preget av inngrep. Etter avbøtende tiltak slik som revegetering av skråningene, vil
uttaks området på sikt gli inn som en naturlig del av den skogkledde moen sett fra avstand.

Tiltaket vurderes å gi middels til stort negativt omfang i planområdet og liten negativt omfang
for influensområdet som gir middels negativ konsekvens for planområdet og liten negativ
konsekvens for influensområdet.

Nærmiljø og friluftsliv
P lanområdet - og influensområdet vurderes å ha middels til stor verdi. Dette begrunnes med
at deler av planområdet brukes mye til turgåing, trening, ori entering, plukking av bær/ sopp og
til skiturer. O mrådet er særlig godt egnet til opphold, rekreasjon og aktivitet , og med god
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tilrettelegging for rullestol - og barnevogns brukere. En del av planområdet er imidlertid ikke
egnet til friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), og det te trekker verdien noe ned.

T iltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø i selve planområdet da et viktig
område for friluftsliv på sikt går tapt. I influensområdet vil tiltaket få middels negativt omfang
for friluftsliv fordi tilgjen gelig areal for friluftsliv på Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og
på sikt vil påvirke bruken av området.

Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for planområdet og middels negativ konsekvens for
i nfluensområdet.

Naturmiljø
Ingen naturtypelokaliteter eller rødlistearter registrert i planområdet gir området liten verdi for
naturmiljø. Funn av 3 naturtypelokaliteter i influensområdet som er gitt middels verdi (C -
lokaliteten) og stor verdi (A - , og B - lokaliteten).

I ngen naturtype lokaliteter eller forekomster av rødlistearter blir berørt av tiltaket. P lanområdet
har et visst potensial for krevende arter, selv om ingen slike er funnet . Lite negativt omfang.

Arealbeslaget er stort, men berører ikke verdisatte områder. Konsekvensgraden er vurdert
som liten negativ.

Naturressurser
NGU beskriver forekomsten som meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser både
for veg - og betongformål. Hensmoen er sammen med Kilemoen de viktigste grusressursene i
Ringerike kommune. Forekomsten forsyner markeder langt ut over kommunegrensen .
Forekomsten er klassifisert som en « nasjonal t viktig forekomst».

Ressursens varighet vil variere sterkt avhengig av etterspørsel i markedet. Ved stipulert
fremtidig uttaksmengde , vil NorStone AS ha en estimert driftstid på 43 år og Myrvang AS ha
en estimert driftstid på 75 år .

Konsekvens kvartærgeologiske verdier: Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i
kanten av breelvdeltaet, og eggen mot Begna vil stå igjen og dokumentere den naturl ige
kanten av den opprinnelige deltaflaten mot vest.

Kulturmiljø og kulturminner
Buskerud fylkeskommune gjennomført e arkeologisk registrering høsten 2013. Planområdet
ble undersøkt visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet , men 13 ikke fredete arkeologiske minner. Disse minnene har liten
kulturhistorisk verdi, og gjennomføring av planen gir liten negativ konsekvens.

Forurensning

Støv
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13
måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet. Målepunktet kan karakteriseres som lite forurenset.
Basert på de hittil utførte måleresultatene, forventes det at støvnedfall ikke blir ves entlig
endret for fremtidig situasjon. Det stilles imidlertid krav i reguleringsbestemmelsene om at
støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal utføres innen 1 år etter planvedtak i henhold til
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forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bn r. 241 skal utføres når
grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x - akse 6676200
(UYM32).

Støy
Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved
Heen Grustak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her, skjermes av
omkringliggende terreng.
Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett o pp til Heen Grustak. Terrenget (buffersonen)
mellom støykildene og boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon , og boligen har beregnede
utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone.

Øvrig omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også uten for de beregnede støysonene
i dagens og fremtidig situasjon.

Støysonenes utbredelse fra uttaksområdet forflyttes gradvis etter hvert som masser tas ut
mot nord, nordvest og nordøst . Støysonenes utbredelse fra produksjonsområdet vil være
mer konstant. Baser t på støysonekartene vurderes de støymessige konsekvensene som
følge av reguleringsplanen til å primært være at støy tilknyttet uttak og produksjon vil pågå
over lenger tid. Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone) vurderes
ti l å ha liten konsekvens for støy fra selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
flere lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens.

Ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs
støynivå (LDEN) som f ølge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone .

Vanntema
En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke
påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket, og
observasjon er av grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern ikke har kontakt med
grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor mektighet under planlagt
massetak. Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut til å være avgren set
til et tynt vannførende lag over fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs.

Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå må i framtiden baseres på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sandlaget /tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig
beskyttelse av grunnvannet.

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme mot nedenforliggende
drikkevannskilder i Nymoen - området og utgjøre en andel av grunnvannet som tas ut til
drikkevann for private vannforsyninger. Et gjenværende sandlag på minst 2 m over
grunnvann under massetaket, vil gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.

Transport og trafikk
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Nymobakken har i dag en veibredde p å 6 meter, o g beregnet fremtidig ÅDT i 2035 er 3 0 0.
Det te er en økning med om lag 100 kjøretøy. Ifølge Håndbok N100 vil det ikke være krav til
eget tilbud for gang - og sykkeltrafikken på en vei av denne typen (Sa3).

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset Hensmoveien - E16 som adkomst fra
hovedveinettet. De tte krysset er i dag kanalisert. Kapasitetsberegningene av fremtidig
situasjon viser at det er en stor restkapasitet i krysset. Det gjør at en med stor sikkerhet kan
slå fast at det ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i dette krysset i fremtiden, selv om det
viser seg at fremtidig trafikkmengde er noe større enn det som er beregnet.

Samfunnsmessige konsekvenser – sysselsetting
Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk . John Myrvang AS forventer ikke vesentlig økt
uttaks volum , og antall sysselsatte vil neppe øke. Planforslaget legger til rette for at en ny
grusprodusent, Norstone AS, etablerer seg på Hensmoen. Dette vil generere 4 - 5 nye
årsverk. Dagens virksomhet til John Myrvang AS bidra r med skattein ntekter til kommunen (e)
fra de ansatte, bedrifts - og eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold. Ovenfor nevnte bidrag til kommunen(e) vil øke noe ved at NorStone blir etablert
med sin virksomhet. Virksomheten e gir ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen i
kommunen , men inngår i underskogen av små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir
et stort bidrag til verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.

Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar f ordel av beliggenheten nær
sandforekomsten. Disse bedriftene sysselsetter til sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig
drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet i
nærheten av et annet sandtak.

Sikkerhet og istandsetting
Reguleringsplanen har bestemmelser som sikre r at masseuttaket avsluttes på en forsvarlig
måte og etterlater et landskap som tar hensyn til de naturgitte kvalitetene i området .
Fremtidig arealbruk (etter endt drift av masseuttaket) vurder es i kommuneplan og n y
reguleringsplan skal sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 9

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

1 B AKGRUN N FOR TILTAKET

1.1 Bakgrunn

Bakgrunn for planarbeidet er ønsket om å sikre areal for fremtidige sand - og grus ressurser
satt av til nåværende og fremti dig område for råstoffutvinning i kommuneplanen for Ringerike
kommune 2007 - 2019. Arealet sikres ved at det fremmes privat forslag til detaljregulering for
eksisterende virksomhet og fremtidig masseuttak. Formålet er også å ivareta hensynet til
miljø og sam funn jf. plan - og bygningslovens § 4 - 1 .

1.2 Geologisk ressurs – kvalitet

For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de beste
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har NGU startet et
arbeid med å klassifisere forekomstene i Grus - og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig,
lite viktig eller ikke vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en
spesiell koding og er klassifisert ut fra gitte kriterier som nevnt nedenfor.

Forekomster av nasjonal interesse:
Forekomster med mulighet for betydelig eksport, også uåpnede.
Forekomster med mulighet for betydelige leveranser til et stort hjemmemarked.
Forekomster med mulighet for oppstart og drift innen et tidsperspektiv på minst 50 år.

Forekomster av regional interesse:
Forekomster med mulighet for leveranser til en større region
Forekomster med mulighet for leveranse per båt
Forekomster hvor tilsvarende kvalitet eller volum ikke finnes i området.
Forekomster med spesielt god kvalitet til veg - og betongformål.

Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts - og mineralsammensetning. Sand og grus
fra forekomsten er spesiel t godt egnet til betongformål. Forekomsten på Hensmoen rangeres
som nasjonalt viktig ( http://www.ngu.no/upload/Georessurser/Sand, grus og
pukk/Arealforvaltning/Regional_pukk_grus_sto r.jpg ).

1.3 Grus - og sandprodukter som byggeråstoffer
Stein har vært, er, og vil være et av de viktigste materialene ved etablering og vedlikehold av
våre samfunnsstrukturer. Byggeråstoffer av sand, grus og pukk fordeles anslagsvis med ca.
40 % til samferdsels formål, ca. 30 % til betongproduksjon mens den resterende del går til
andre formål (anleggsområder, fundamentering, grøfter, tildekking av rørledninger osv.). De
siste år har det gjennomsnittlige forbruket av byggeråstoffer pr. innbygger ligget på mellom
1 0 og 12 tonn. Knapphet på sand - og grusforekomster fører til at en stadig større andel knust
fjell (pukk ) må erstatte disse fraksjonene.
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2 BESKRIVELSE AV EKSIS TERENDE VIRKSOMHET ER

2.1 John Myrvang AS og NorStone AS

Virksomheten ble etablert i 1935, og drives i dag av John Myrvang AS på gbnr. 271/8 siden
1954 . Grustaket er et av de største på Østlandet, og har sin hovedleveranse til større
betongprodusenter på Ringerike, Oppland og Oslo - regionen. Grustaket leverer tilslag til
betong - og asfaltproduksjon og har også spesialisert seg på rund natursingel og rund
elvestein. Totalt leveres over 30 forskjellige varer fra Heen Grustak. Årlig uttaksmengde er
200 000 - 250 000 tonn.

Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk, herav 7 egne ansatte sjåfører . I tillegg er det en
industribedrift (Unicon) innenfor planområdet som til sammen sysselsetter 55 personer.

Figur 1 : O ve rsikt over deler av dagens uttaksområde, sett fra øst mot vest.

NorStone AS har inngått avtale om etablering av grustak med grunneier på tilgrensende
eiendo m gbnr. 92/2/2. NorStone AS er N orges største produsent av pukk - og grusprodukter
og leverer tilslag til betong og asfalt, rørdekningspukk til offshore, samt andre
spesialprodukter. NorStone AS produserer årlig over 8 millioner tonn pukk - og grusprodukter
i en rekke ulike sorter og kvali teter fra deres produksjonssteder.
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3 B ESKRIVELSE AV PLAN - / OG I N FLU EN SOM RÅDE

Figur 2 : Oversiktskart over planområdet som er omtrentlig angitt med sort stiplet s irkel . Den fysiske
avgrensningen for influensområdet vil variere for de ulike utredningstemaene i konsekvensutredningen.

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune, ca. 6 km nordøst for Hønefoss på øst siden av
elva Begna og på vestsiden av E16.

Store deler av planområdet består i dag av grusuttak og virksomheter tilknyttet driften.
Gjenværende deler av planområdet som ikke er berørt av uttaket karakteriseres av en flat
furumo.

I vest avgrenses planområdet av skråningen ned mot Begna , i nord og øst avgrenses
planområdet av skogsområder.

Influensområdet er områder som vil bl i berørt av det planlagte tiltaket, og den fysiske
avgrensningen vil variere for de ulike temautredningene i konsekvensutredningen.
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Figur 3 : Flyfoto som viser planens omtrentlige avgrensning merket med rød stiplet strek
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4 F ØRIN GER FOR PLAN ARBE IDET

4.1 Overordnete lover, forskrifter og retningslinjer

4.1.1 Lover

Plan - og bygningsloven skal bestemme uttaksvolum og ivareta hensynet til miljø og samfunn.

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser ( mineralloven ) sikrer blant annet Dire ktoratet
for mineralforvaltning retten til å forlange driftskonsesjon (§ 43) med driftsplan og at
direktoratet skal føre tilsyn med driften. For øvrig sikrer driftskonsesjonen økonomisk
sikkerhet for opprydning og istandsetting samt bergteknisk kompetanse for driften.

Forurensningsloven ivaretar utslipp til luft, jord og vann.

Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jf.
undersøkelsesplikten § 9.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal sikre en helhetlig og
samlet vurdering av tiltakets påvirkning på omgivelsene (§ 8 - 12).

4.1.2 Forskrifter

Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Forskrift til mineralloven omhandler driftskonsesjonen
Forurensningsforskriften, kapittel 30, sikrer miljøoppfølging i driften.

4.1.3 Retningslinjer

T - 1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
T - 5/93 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging
T - 2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og un ges interesser i planleggingen
TA 2553 Veileder Helsebasert tilstandsklasser for forurenset grunn
Den europeiske landskapskonvensjonen
St.meld, nr. 34 (2006 - 2007), Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging
Energi - og klimaplanen for Ringer ike

4.2 Regionale planforutsetninger

4.2.1 Fylkesplan for Buskerud 2005 - 2008

Fylkesplanen for Buskerud legger til grunn en fler - kjernet byutvikling på Østlandet. Dette
betyr en politikk hvor man vil fortsette å utvikle sterke sentra i Buskerud som i samarbeid
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med O slo - området og B uskerud - T elemark - V estfold - området kan gi grunnlag for en mer
balansert utvikling i bosetting og lokalisering av næringsliv på Østlandet. For Buskerud betyr
dette en særlig satsing på bysamfunnene Drammen, Kongsberg og Hønefoss.

Et sentra lt virkemiddel for videre utvikling av Buskerud som en innovativ og attraktiv region er
økt fokus på verdiskaping, kompetanseutvikling, innovasjon samt forsknings - og
utviklingsarbeid.

Tilrettelegging for kollektivtrafikk og økonomisk satsing på kollektiv e transportformer er et
avgjørende virkemiddel i retning av en mer bærekraftig utvikling i Buskerud. God infrastruktur
for næringsliv og Buskeruds befolkning står sentralt i Buskeruds utviklingsstrategi.

Fylkesplanen for Buskerud gir ingen direkte føringer for bergverksindustrien, men generelt
påpekes at gode rammebetingelser er viktig for næringsutvikling.

4.3 Kommuneplanens arealdel 2007 - 2019

I kommuneplanen for Ringerike er det aktuelle planområdet avsatt t il nåværende og fremtidig
masseutta k og nåværende erverv . Området rundt fremtidig uttaksområde er satt av til LNF -
område.

Figur 4 : Utsnitt av kommuneplanen fra kommunens kartportal ( http://kart.ringerike.kommune.no ). Stiplet rød linje
viser planområdet
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4.4 Forhold til eksisterende reguleringsplaner

Figur 5 : Utsnitt fra kommunens kartportal over gjeldende reguleringsplaner i området . Sort stiplet strek er arealer
avsatt til masseuttak i kommuneplan en ( http://kart.ringerike.kommune.no

Planområdet er uregulert. Nærliggende reguleringsplaner er industriområdet på Hensmoen
(planid 53 og 150 - 05 ) samt frittliggende småhusbebyggelse på Vågårdsmoen Nord (planid
163).

4.5 Pågående planarbeider

E16 Nymoen – Eggemoen

Det er igangsatt planarbeid vedrørende ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen. Planprogram
er planlagt vedtatt i løpet av sommeren 2016. Statens vegvesen ser videre for seg at
k ommunedelplan med konsekven sutredning kan vedtas høsten 2017 og at en
reguleringsplan kan vedtas i løpet av 2019. Dagens kryss E16 X Hensmoveien kan få en ny
utforming og plassering.

Detaljregulering Spenncon Rail Hensmoen og Vågård skytebane

Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyremøte den 26.11.2015. Hensikten med
planen er å tilrettelegge for at Spenncon Rail kan bygge nye lokaler for å oppgradere for
effektivisering og utvidelse av anlegget ved behov. For å få plass til nye produksjonslokaler
foreslå s det å flytte Våg ård skytebane lenger nord. Det forventes ikke økt trafikk som følge
av planforslaget før Spenncon Rail eventuelt utnytter utvidelsespotensialet som er lagt inn i
planforslaget. Når dette eventuelt trer i kraft er usikkert, men beregnet mulig trafikkvekst p å
Hensmoveien som følge av tiltaket er lagt inn i trafikkutredningen i kap. 6.11 for fremtidig
situasjon.
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5 B ESKRIVELSE AV PLANFO RSLAGET

5.1 Intensjon

Hensikten med reguleringsplanen er å :

Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
Sikre grusressursen og gi rammer fo r den videre drift av masseuttak et

Samfunnet har behov for sand som byggeråstoff og forekomsten på Hensmoen er derfor
svært viktig som leverandør av sand og grus med eksport til mange kommuner i det sentrale
østlandsområdet. Forekomsten er klassifisert so m en nasjonalt viktig ressurs. Forvaltningen
av ressursen er derfor ikke bare et lokalt ansvar, men bør inngå i en regional forvaltningsplan
på tvers av kommune - og fylkesgrenser og bør utnyttes maksimalt.

D riftsperioden vil strekke seg over mange år . Gitt et gjennomsnittlig årlig uttak på 300 000
tonn for John Myrvang AS og 150 000 tonn for NorStone AS , vil levetiden være på
henholdsvis 75 år for Myrvang og 43 år for NorStone . Uttaksmengden kan variere noe
grunnet svingninger i bygge - og anleggsvirksom heten. Levetiden er et anslag ut fra stipulert
årlig uttak og vil derfor være usikker.

Tabell 1 : Oversikt over samlet driftstid for henholdsvis John Myrvang AS og NorStone AS . Samlet uttaksperiode
vil strekke seg over ca. 75 år, hvorav NorStone sitt område er avsluttet etter ca. 43 år.

Tiltakshaver Mill m3

masser
mellom
kote
198 - 170

Mill m3

masser
mellom
kote 170 og
nedre
uttaksnivå

Totalt
volum
mill
m3

Totalt
mill tonn
(1,5)

Driftstid år
NorStone
150 000 t/år

Driftstid år
John
Myrvang
300 000 t/år

NorStone AS 2,8 0,6 3,4 5,1 36+7 = 43

John Myrvang
AS

11,1 3,9 15 22,5 55+20 = 75

Totalt 13,9 4,5 18,4 27,6 43 75

I henhold til planprogrammet vil det i denne reguleringsplanen ikke bli tatt standpunkt til hva
området skal brukes til etter at masseuttaket er avsluttet. Etterbruk av området ligger så langt
frem i tid – etter 20 7 0 - at det det ikke er riktig å binde opp arealbruken i dag . Planens
bestemmelser stiller imidlertid krav om at skråningene skal tilrettelegges for na turlig
revegetering og at bebyggelse, anlegg og installasjoner i BRU2 (uttaksområdet) skal fjernes
når virksomheten opphører.

Det legges ikke opp til at området skal brukes som massedeponi, men
reguleringsbestemmelsene gir anledning til å motta rene/na turl ige masser til bruk for
ista ndsetting av området.
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5.2 Hovedgrep

Planforslaget innebærer å ta ut store deler av den gjenværende del av grusressursen avsatt i
kommuneplanen. John Myrvang AS tar i dag ut sand nordover ned til ca. kote 170.
Planforslaget legger ti l rette for å øke uttaksdybden inntil 2 meter over grunnvannsnivå for en
maksimal utnyttelse av ressursen. Det er etablert to observasjons brønner for å dokumentere
grunnvannsnivå, se B1 og B2 på plan kartet samt grunnvannsprofil i Figur 87 . Planfor slagets
hovedgrep oppsummeres punktvis nedenfor.

Figur 6 : Planforslagets hovedgrep. BRU2 er uttaksområde. Uttaket drives som hove dprinsipp først nordover ned
til kote 170, dernest ned til 2 meter over dokumentert grunnvannsnivå. BRU1 beholdes på samme terrenghøyde
som i dag , og benyttes til servicefunksjoner knyttet til driften av anlegget.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 18

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

5.2.1 BRU1 (B ebyggelse og anlegg , R åstoff U tvinning =>BRU)

BRU1 skal benyttes til driftsområde som i dag , og bestå av bygninger for service,
lager, garasjer og kontorer tilknyttet driften av anlegget. O mråde t tilpasses dagens
terrengnivå.

5.2.2 BRU2

Uttaket drives som hovedprinsipp først nordover ned til kote 170, dernest ned til 2
meter over dokumentert grunnvannsnivå .
Uttaksskråningene skal ha en skråningsvinkel på 1:3 etter endt drift .
Uttaksområdet til NorStone vil trolig være ferdig tatt ut og kan settes i stand lenge før
John Myrva ng. John Myrvang har en estimert gjenværende drift stid på ca. 30 år etter
at NorStone har tatt ut sine masser.
Avstanden mellom bebyggelsen på Hen og planforslagets uttaksgrense er økt fra ca.
100 meter til ca. 200 meter i forhold til samme grense i kommu eplanen.
Det reguleres en buffersone mellom uttaksgrensen og plangrensen. I denne
buffersonen tillates oppføring av terrengvoll og driftsveg /turveg .
Det tillates etablert en terreng voll med maks høyde 1,5 m mellom driftsveg /turveg og
uttaksområdet. Voll og driftsveg /turveg vil forflyttes/reetableres i takt med at
uttaksområdet utvides. Endelig voll og driftsveg /turveg vil ligge i regulert buffersone –
grøntstruktur.

Figur 7 : Prinsippsni tt som viser driftsveg /turveg og voll. Vollen vil reetableres etterhvert som uttaksområdet
forflytter seg nordover . Endelig voll og driftsveg /turveg vil ligge i regulert buffersone – grønnstruktur.

Figur 8 : Prinsippsnitt som viser at avstanden mellom uttaksområde/uttakskant og voll vil variere i driftsperioden

Figur 9 : Prinsippsnitt som viser mulig arealdisponering i grønnstruktur - bufferen mellom grustaket og Nymobakken

Driftsveg/turveg

Avdekket grusressurs
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1. Dagens situasjon. John Myrvang
AS tar i dag ut sand nordover ned
til ca. kote 170 . Fremtidig
uttaksområde/dagens mo ligger på
ca. kote 200.

2. Etter 36 år. NorStone har tatt ut sitt
volum ned til kote 170 forutsatt at
grunnvannet ligger 2 meter lavere.
John Myrvang har en rest igjen i
nord.

3. Etter 43 år. NorStone er ferdig med å
ta ut sitt volum ned til 2 m over
grunnvannsnivå. John Myrvang
driver nordover på kote 170, og har
fortsatt en rest igjen i nord forutsatt at
grunnvannet ligger 2 meter lavere.

Prinsipp for gjennomføring av BRU 2:
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4. Etter 55 år. NorStone er ferdig med å
ta ut hele sitt volum, og har
istandsatt/revegetert arealet. John
Myrvang har tatt ut sitt volum ned til
kote 170 forutsatt at
grunnvannsnivået ligger 2 meter
lavere.

5. Etter 75 år. John Myrvang har tatt ut
all grus inntil 2 m over
grunnvannsnivå.

6. Ferdig uttaksområde er istandsatt og
revegetert.

Prinsipp for gjennomføring av BRU 2:
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5.2.3 Industri

Området benyttes til industrivirksomheter som i dag . Ved nybygg ing tillates
mønehøyde inntil 30 meter. Maksimal tillatt prosent bebygd areal (% - BYA) er 22 %.

5.2.4 Adkomstløsninger

Tiltakso mrådet knytter seg til hovedvegsystemet via Hensmoveien og E16.
Ad komst til området vil bli fra eksisterende a d komst fra Nym obakken (kommunal
veg) . I tillegg reguleres en adkomst for NorStone lenger nord.
I en startfase vil trolig NorStone AS benytte John Myrvang AS sin adkomst til
området.

5.2.1 Grønnstruktur

Området er en b uffersone mellom uttaksområdet og omkringliggende arealer
Det tillates oppført en 1,5 meter høy terrengvoll rundt uttaksområde BRU2 . Det skal
legges til rette for naturlig revegetering av vollen.
Det tillates etablert en driftsveg som har sambruk med friluftsliv. Vegen skal holdes
åpen for fri ferdsel .
Det tillates ikke oppført bygninger i sonen.

5.2.2 Eiendomsforhold

Grunneiere i planområdet er Erik Chr. Heen (gbnr. 271/8), Sven Brun (gbnr. 92/2/2) og John
Myrvang AS (gbnr. 271/286) .

5.2.3 Fremtidig drift

Dagens antall årsverk vil trolig øke fra ca . 20 i dag til mellom 25 og 30 når NorStone er
etablert. Driften vil foregå på dag - og kveldstid. I henhold til Forurensningsforskriften kap 30
og T1442 (støyretningslinje) er dagtid mellom kl 07 - 19 og kveld er mellom kl. 19 - 23. I
kveldsperiode skal det i kke foretas knusing av stein.

5.3 Arealer
Tabell 2 : Areal - og volumoversikt

O mråde kode Areal ( da ) Uttaksvolum (m3)
Råstoffutvinning 1200 815 ,3 19,3 millioner
Industri 1340 13,0
Kjøreveg 2011 0,1
Grønnstruktur 1300 2019 67,3
SUM 895 ,8
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5.4 Forslag til plankart

Figur 10 : Utsnitt av forslag til reguleringsplan .
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5.5 Forslag til reguleringsbestemmelser

Reguleringsformål
Formålet med reguleringsplanen er:

- Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
- Sikre grusressursen og gi rammer for den videre drift av masseuttaket

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

a. Bebyggelse og anlegg
- Råstoffutvinning (BRU 1 og BRU 2)
- Industri (BI)

b. Grønnstruktur (G)
c. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg, avkjørsel

Det reguleres følgende hensynssoner:

a. Frisiktsoner ( H_140 )
b. Faresone Høyspenningsanlegg (H_370)

FORMÅLSBESTEMMELSER

§ 1. Fellesbestemmelser
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,
eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent
stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf . lov
om kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.

§ 2. Bebyggelse og anlegg
§ 2.1 Bebyggelse og anle gg, råstoffutvinning (BRU1 og BRU2 )

1. Formål
Innenfor områdene BRU1 og BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand.

2. Uttaksdybde r
Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 kan det foretas uttak og lagring av grus
og sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185.

Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus
og sand. Det kan tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på plankartet).

3. Bebyggelse
Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 kan det oppføres bygninger og anlegg for
industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig
med drifte n av masseuttaket.

Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det oppføres midlertidige bygninger
og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet
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som er forenlig med driften av masseuttaket. Bygninger og anlegg ska l fjernes når
masseuttaket avsluttes.

4. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde i område BRU1 er 30,0 m.
Maksimal mønehøyde i område BRU2 er 40,0 m.

5. Sikring av olje/k j emikalier
Lagring av diesel/ olje skal tilfred s stille den til enhver tid gjeldende forskrift.
Særskilt utstyr skal foreligge for å begrense skade ved eventuelle uønskede
hendelser.

I nnenfor område for råstoffutvinning BRU1 er det forbud mot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m3.

2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.

4) Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter.

5) Deponering av avfall og søppel.

Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 er det forbud m ot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m3.

2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.

4) Nedgravde ledninger for olje og ol jeprodukter

5) Depon ering og lagring av masser som ikke er dokumentert rene.

6. Oppstillingsplass og parkering
Bare sertifiserte anleggsmaskiner/kjøretøyer kan ha oppstillingsplass og parkeres i
BRU2.

7. Skråning
Endelig skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 1:3.
Skråningene skal revegeteres ved naturlig innvandring. A vdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

8. Støy og støv
Støy og støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel
30 i forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres gjeldende.

9. Vanningsanlegg
Grus - og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.
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10. Renhold av vei
Nymobakken skal regelmessig renses for san d /støv som forårsakes av utkjøring av
sand/grus, det skal også regelmessig opprensing av grøfter.

11. Driftsti der
Følgende maksimale tidsbegrensninger for driften skal være:

a. Mandag - fredag: kl. 07:00 - 15:30 (normal drift)

b. Ved utvidet drift: kl. 06:00 - 22:00, (drift med to skift 6 - 14/14 - 22) tillates ikke
støyende aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og
Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 –
23.00 .

c. L ørdag kl. 0600 - 1400

Følgende avvik tillates utenom normal driftstid: Strøsand til strøing av offentlig vegnett
samt til vannlekkasje og nødarbeid kan hentes 7 dager i uka døgnet rundt.
Leverans e av sand til asfalt - og betongproduksjon .

12. Istandsetting og revegetering
Vegetasjon skal etableres der det er mulig m ed tanke på driftsareal og i etapper for å
forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved
et nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde.

13. Masser til istandsetting
Det tillates mottak av masser i tiltaksklasse 1 og 2 (TA 2553/2009) for istan dsetting
av området . Det skal være mottakskontroll av massene, samt prøvetaking og
dokumentasjon på hvor massene kommer fra og at de ligger innenfor tillatte
grenseverdier .

14. Etablering av voll
I driftsperioden skal det anlegges voll mellom gruskant og driftsveg/turveg som vist i
prinsippsnitt nedenfor. I de deler langs gruskanten det ikke er etablert voll skal
uttaksområdet sikres med midlertidig gjerde.

Feltnavn

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg, industri (1340)



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 26

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

a. Formål
Området BI skal nyttes til formål bebyggelse og anlegg, underformål industri (1340)

b. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde/gesimshøyde er 30 meter.

c. Utnyttelsesgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (% - BYA) er 22 %.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Området er regulert til privat kjøreveg/avkjørsel og annet vegareal.

§ 4. Grønnstruktur

§ 4.1 Grønnstruktur (3001)

a. Det skal etableres driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning 30 grader og skal revegeteres
ved naturlig innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig
grad brukes.

b. Driftsvegen/turvegen skal holdes åpen for ferdsel for gående og syklende .

c. Innenfor området skal det ikke tas ut masser eller oppføres bygninger.

d. Gjenværende vegetasjon skal bevares i grønnstruktursonen, som en visuell
skjerming av uttaket.

§ 5. Hensynssoner

§ 5.1 Faresone høyspenningsanlegg, H_370

Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges
virksomhe ter som er i strid med Forskrift for elektriske forsyningsanlegg.

§ 5.2 Sikringssone – frisikt, H_140

Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 meter over
tilstøtende vegers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende vegers nivå.

§ 6. Rekkefølgebestemmelser

§ 6.1 Støvmålinger

1. Støvmålinger for gnr. 271 , bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold
til forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling f or gnr. 271 , bnr. 241 skal utføres
når grustaket passerer grensen mellom nå værende og fremtidig masseuttak; x - akse
6676200 (UYM32) .

§ 6.2 Grunnvann
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1. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av
masser. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike
kommune.

2. Sør for x - akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak
av sand ned t il kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet).
Nord for x - akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av
sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet).

3. Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er dokumentert.

§ 6.3 Støyskjerm

1. Støyskjermer skal etabler es i form av grushauger i forbindelse med bruk av
k nuseverket.

§ 6.4 Turvei/driftsvei

1. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 92/2/2.

§ 6.5 Driftskonsesjon / driftsplan

1. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 i nnenfor
uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til
Mineralloven. Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i
reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.

§ 6. 6 Bebyggelse i BRU1

1. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet
masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket
innenfor BRU 1, skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets
konsekvenser for mi ljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv .

§ 6.7 Etterbruk

1. Etterbruk skal fastsettes i overordnet plan. R eguleringsplan skal utarbeides i tråd med
overordnet plan og sikre etterbruken.
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6 K ONSEKVENSUTREDNIN G

6.1 Krav om konsekvensutredning av planen

Bestemmelsene om konsekvensutred ninger av april 2005 innebærer at konsekvensutredning
skal integreres i arealplanleggingen for saker som avgjøres gjennom plan. Krav til
konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende behandling av
forslag til planprogram. Planprogr ammet skal gjøre rede for formålet med planen, behovet for
utredninger og opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram er sendt på høring, lagt ut til
offentlig ettersyn og fastsatt a v Formannsskapet 15 . oktober 2013 .

Vedlegg I til forskriften omfatter tiltak etter § 2 som alltid skal konsekvensutredes etter
forskriften:

”Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200
dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse,
s amt torvskjæring på et område på mer en n 1.500 dekar”.

Planforslaget faller inn under dette kriteriet ved at volumet av resterende uttaksområde er
anslått til ca. 30 millioner faste m3.

6.2 Metode

Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre vesentlige konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn av tiltaket. Konsekvensutredninger skal sikre at disse
virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om, og
eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjenno mføres. I det følgende foreligger
konsekvensutredning av de enkelte tema i henhold til det fastsatte planprogrammet. Aktuelle
problemstillinger og utredningsbehov fra planprogrammet står beskrevet innledningsvis i en
blå tekstboks i hvert kapittel.

Metodi sk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesen håndbok V712
Konsekvensanalyser (Statens vegvesen , 20 14 ). Håndbok V712 er det grunnleggende
metodeverktøyet som benyttes i forbindelse med konsekvensutredninger i Norge.
Konsekvensutredningen består grovt av følgende deler:

Del 1 består av å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og verdi for det enkelte
tema. Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi.
Del 2 består av å beskrive og vurdere tiltakets omfang (påvirkning). Omfang er en
vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike temaene. Omfanget
vurderes i forhold til 0 - alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring
i analyseperioden (inkludert vedtatte planer ).
Del 3 består av å kombinere verdien av området og tiltakets omfang for å få den
samlede konsekvensvurderingen. Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak
medfører i forhold til 0 - alternativet. Den samlede konsekvensvurderingen vurderes
langs en g lidende skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor
negativ konsekvens ( - - - - ).
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Figur 11 : Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok V712 . Viften viser hvilken konsekvensgrad tiltaket får
når man sammenhol der verdi og omgangskriterier for hvert deltema.

For utredningstemaer som t ransport og trafikk, støy, støv, naturressurser og grunnvann er
ikke håndboken fulgt metodisk, men konsekvensene er utredet. Temaene er videre å finne
igjen i ROS - analysen.

Konsekvensene for alle deltema og avbøtende tiltak er oppsummert og sammenstilt i kapittel
9 .

6.2.1 Alternativ 0 - grunnlag for sammenligning

Alternativ 0 er referansen som tiltaket skal sees i forhold til. Alternativ 0 er dagens situasjon i
tillegg til forvente de endringer uten tiltaket i analyseperioden. Uttaksområdet ligger i
hovedsak i et uregulert område.
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6.3 Landskap

6.3.1 Innledning

Temaet landskap omtales i denne konsekvensutredningen som visuelle og estetiske
opplevelsesve rdier i landskapet.

De visuelle virkningene av terrenginngrepet omtales under tema landskap. Endring av
utearealenes funksjonelle kvaliteter i forhold til støy støv og luftforurensing samt stedets
sosiale liv og betydning for de som bor eller bruker områ det , omtales under nærmiljø og
friluftsliv.

6.3.2 Metode

Arbeidet er utført med bakgrunn i befaring, kartmateriale, flyfoto og bilder, samt annet
tilgjengelig bakgrunnsmateriale. 3D - modell av foreslått uttaksområde har i tillegg vært et
viktig grunnlag for å vu rdere omfang i forhold til tema landskap. Konsekvensutredningen
bygger på metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok V 712 , Konsekvensanalyser .

Verdivurdering av landskapet beskrives ut fra en regional vurdering. Utgangspunktet for
vurderingen er at ty pisk landskap i regionen har middels landskapsverdi.

Omfanget beskriver hvor store positive eller negative endringer tiltaket antas å medføre for
landskapsbildet i det berørte området. Omfanget er en kombinasjon av inngrep,
synlighet/fjernvirkning og virk ninger av foreslåtte avbøtende tiltak. Omfanget skal vurderes i
forhold til eksisterende situasjon .

Konsekvens for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til
referansesituasjonen ut fra å sammenholde verdi - og omfangsvurder ingene.

Definisjon av plan - og influensområdet

Planområdet består av områder som blir direkte påvirket eller berørt av det planlagte tiltaket,
dvs. selve uttaksområdet, atkomst - /driftsveger inklusive fyllinger/sidearea l samt arealer til
buffersoner. I ves t avgrenses planområdet av skråningen ned mot Begna, i nord , sør og øst
avgrenses planområdet av skogsområder . Figur 12 viser avgrensning av planområdet.

Influensområdet er arealer utenfor det definerte planområdet som kan bli påvirket av det
planlagte tiltaket. Områder tiltaket vil eksponere seg mot inngår i influensområdet.
Landskapets topografi og tiltakets plassering i terrenget (på en flat furumo) gir begrenset

Aktuelle problemstillinger

Nær - og fjernvirkning skal vurderes ved å undersøke hvordan tiltaket ser ut fra
bestemte standpunkter fra 3D - modellen.

Utredningsbehov

Det må utarbeides en landskapsanalyse inklusiv 3D - modell som viser nær - og
fjernvirkning i driftssituasjonen og ved avs lutning av uttaksområdet. Utredningen
skal beskrive eventuelle avbøtende tiltak som kan være istandsetting og sikring av
skjermsoner/vegetasjonssoner.
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eksponering for omkringliggende områder. De områdene som kan innlemmes i
influensområdet er de områdene som ligger høyere enn selve uttaksområdet. Figur 13 v iser
fire områder hvor tiltaket kan være synlig.

Figur 12 . Illustrasjon som viser prinsipiell avgrensning av plan området (stiplet i rødt).

Hensmoen

Begna

Storetjern

Vesletjern
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Figur 13 . Influensområdet = røde trekanter som illustrerer hvor det er mulig å se tiltaket fra høyere liggende
områder. Planområdet er stiplet i rødt.

6.3.3 Dagens situasjon

Overordnet landskapskarakter

Landskapet innenfor influensområdet inngår i landskapsregion 08, Innsj ø - og silurbygdene
på Østlandet (NIJOS, 2005) . Det meste av regionen ligger over marin grense noe som gir
landskapet preg av et bølgete morenedekke. Regionen mangler en enhetlig hovedform . Det
er jordbruket som danner hovedformene i det overordnete landska pet i kontrast til fattigere
berggrunn og skogsvegetasjonen rundt. Ulike, lave dalformer er trolig mest karakteristisk.

Ringerike kan betraktes som en gjennomgangsdal med sterkt asymmetrisk profil og vid
dalbunn.

Leiravsetninger finnes bare i lavlandet rundt Tyrifjorden, og landskapet her er mer preget av
et slyngete elve - og leirbakke landskap. Småformene varierer mye, noe som bl.a skyldes en
mangfoldig berggrunn. Her er nemlig grunnfjellgneiser, sandsteiner, leirskifre, permisk lava og
ulike kalkbergart er.
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Store innsj øer som Tyrifjorden, Steinsfjorden og Randsfjorden, danner store landskapsrom
som sterkt bidrar til å prege landskapskarakteren i sine underregioner. De mektige
vannspeilene skaper utsyn og gir store fjernvirkninger i landskapet.

Store deler av regionen er nært tilknyttet jernbanen , og flere stasjonsbyer og mindre
tettsteder har vokst fram i nyere tid. Utover disse preges regionen flere bygder med jevn
bosetting.

Figur 14 . D e store innsjøene danner store landskapsrom og man ser tydelig det slyngete elve - og
leirbakkelandskapet. Røde stiplete linjer viser kommunegrenser. (Foto: skogoglandskap.no)

Landskapet i plan - og influensområdet

La ndskapet i influensområdet har to markerte daldrag i vest og øst hvor elvene Begna og
Randselva renner sørover før de møtes og fortsetter mot Tyrifjorden. E16 krysser
influen sområdet og følger elvene nordover. Bebyggelsen er tett rundt Hønefoss sentrum,
men ut en for er landskapet i hovedsak preget av jordbru ksomr åde r med spredt bebyggelse
og åkrer rammet inn med striper av trær eller mindre skogsområder. Landskapet preges av
skog med innslag av vann, og jorder. Moderat til lite artsrike, oftest blåbærdominerte
skogtyper, er vanligst.

Hensmoen ligger på et isranddelta. Isranddeltaer karakteriseres av store, flate sand – og
grusavsetninger i terrenget med skrånende kant på distalsiden. I dag kalles isranddeltaene
gjerne for moer. Elva Begna meandrerer i dalbunnen vest for planområdet. Hensmoen lig ger
på et platå ca. 200 m.o.h. Det store innholdet av sand og grus i jordsmonnet gjør at furua
trives her. Landskapet kalles ofte for furumolandskap og karakteriseres av få
landskapselementer og liten variasjon, men med god sammenheng og inntrykksstyrke.
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L iten/lav bunnvegetasjon og små terrengvariasjoner gir et åpent preg uten en tydelig visuell
avgrensning.

Figur 15 . Eksemp el på furumolandskap på området (Foto: A splan Viak AS).

I influensområdet ligger også Storetjern og Vesletje rn som er dødisgroper og viktig e
landskapselement er . Dødisgroper er dannet ved at isklumper eller større isrester blir begravd
i løsmateriale (og dette løsmaterialet isolerer og hindrer rask smelting). Når de begravde
isklumpene senere smelter blir det lig gende tilbake en grop i overflata. Vesletjern og
Storetjern nord for planområdet er grytehullssjøer dannet av dødisgroper. Elementene
skaper variasjon i det ellers flate furumolandskapet.
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Figur 16 . Dødisgropen Vesletjern skaper variasjon i det ellers flate furumolandskapet (Foto: A splan Viak A S ).

Plan - og influensområdet preges av ulike typer arealbruk og terrenginngrep. På vestsiden av
Begna ligger et grustak på Kilemoen. I selve planområdet drive r John Myrvang AS
eksisterende grustak. Langs Hensmoveien nordøst for planområdet ligger et industriområde.
Det ligger også boligområder nær planområdet ; Vågård, Nymoen og Hen.

Figur 17 . Eksisterende situasjon sett fra 3D - modell.

Vesletjern

Store tjern

HEN

E16

NYMOEN

VÅGÅRD

Begna
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Figur 18 : 3D - modell som viser u ttak av hele området ned til kote 170. Uttaksskråningene er ikke revegetert.

6.3.4 Verdivurdering

Influensområdet karak teriseres som en gjennomgangsdal med sterk asymmetrisk profil og
vid dalbunn. Influensområdet preges av jordbrukslandskap med moderat til lite artsrike
blåbærsdominerende skogstyper som er fremtredende og vanlig i regionen. Middels verdi.

Planområdet karakteriseres som et furumolandskap som er vanlig i regionen. Området er i
dag berørt av inngrep med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe redusert
landskapsverdi og bryter opp helheten i landskapet. M iddels til liten verdi.

6.3.5 Synlighetsanalyse

Fje rnvirkning/nærvirkning

Planforslaget legger til rette for en utvidelse av grusuttaket i henhold til areal avsatt i
kommuneplanen med en uttaksdybde inntil 2 meter over grunnvannsnivå . J ohn Myrvang AS
tar i dag ut sand nordover ned til ca. kote 170. Det er utarbeidet 3D - modell for følgende
situasjoner:

Dagens situasjon (0 - alternativet)
U ttak av hele området ned til kote 170

For å dokumentere tiltakets nær - og fjernvirkning er det tatt utsnitt/stillbilder fra 3D - modellen
fra valgte standpunkt/synsvinkler. Sta ndpunktene er valgt ut fra steder der uttaksområdet i vil
eksponeres /være synlig , eller områder der folk i stor grad befinner seg.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 37

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

Følgen de ståsteder er valgt:

A. Ulvenåsen
B. Klekkenveien
C. Mørk ga nga
D. Gyrihaugen
E. 271/122, bolig
F. Nymobakken
G. Industriområdet
H. Vesle tjern
I. 271/241 , bolig

Fjernvirkning

Figur 19 . Oversikt over de ulike ståstedene for vurdering av fjernvirkning.

Fjernvirkning

Nærvirkning
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A. ULVENÅSEN

Ulvenåsen (269 mo h) er et høydedrag nord for uttaksområdet, ca.1,4 km i luftlinje. Det er
ikke mulig å se masseuttaket på grunn av tett vintergrønn vegetasjon. Så lenge denne tette
vegetasjonen opprettholdes vil ikke masseuttaket være synlig ved fase 1 eller fase 2.

Figur 20 . Dagens situasjon: tett vegetasjon gjør at dagens uttaksområde ikke er synlig. (Foto: A splan Viak AS )

B. _ KLEKKENVEIEN

Avstanden fra Klekkenveien til masseuttaket, ca. 6 km i luftlinje, sammen med plasseri ngen i
terrenget og tett vegetasjon , gjør at masseuttaket underordner seg landskap et og i svært
liten grad eksponerer seg mot området . Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et større
inngrep.

Figur 21 . Dagens situasjon: Klekkenveien (194 moh ), m asseuttaket er svært begrenset eksponert pga
plassering i terreng og tett vegetasjon. Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et større inngrep. (Foto: A splan
Viak AS )

På grunn av masseuttakets plassering i terreng et vil heller ikke en utvidelse (fase 1 og fase
2) være synlig fra denne vinkelen. Man må høyere opp for å kunne se endringene.
Masseuttaket på Kilemoen vil fortsatt fremstå som det største landskaps inngrepet.

Hensmoen Industriområdet

Hensmoen
Kilemoen



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 39

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

C. MØRKGANGA

Mørkganga (540 moh) lig ger ca. 14 km unna i luftlinje . H erfra kan man skimte uttaket som en
lys ere grå stripe i det fjerne. Masseuttakets plassering på en flat furumo gjør at man må opp i
høyden for å kunne se det. Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et tydelig ere
landskapsinngrep.

Figur 22 . Dagens situasjon: Mørkganga ( 540 moh ), masseuttaket fremstår som en lys stripe i den tette
vegetasjonen. (Foto: A splan Viak AS)

Ved en utvidelse (fase 1 og fase 2) vil den lyse strip en øke litt i omfang grunnet utvidelse av
masseuttaket med fjerning av vegetasjon og senkning av terreng. M asseuttaket på Kilemoen
vil fortsatt fremstå som det største landskapsinngrepet.

Figur 23 . Fremtidig situasjon: Mørkganga (540 moh) . Tiltaket representerer en utvidelse og senkning av
terrenget. Dermed blir mer av masseuttakets skråninger synlig og bryter i stør re grad den sammenhengende
skog kledte moen enn eksisteren de situasjon. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene revegetert, vil
tiltaket ikke lenger være synlig fra dette standpunktet. Bildet over er manipulert og det nye tiltaket er lagt inn.
(Foto: A splan Viak AS )

Steinsfjorden

Kilemoen
Hensmoen

Kilemoen
Hensmoen

Steinsfjorden
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D. GYRIHAUGEN

Gyrihaugen ligger litt høyere enn Mørkganga (682 moh). Høyden gjør det mulig å «se ned» i
uttaket. Masseuttaket ses som en lys ere grå stripe i horisonten. M asseuttaket på Kilemoen
fremstår som et større landskapsinngrep.

Figur 24 . Dagens situasjon: Gyrihaugen ( 682 moh ) , masseuttaket fremstår som en lys stripe på den skogkledte
moen. (Foto: A splan Viak AS)

Som fra Mørkganga, vil masseuttaket ved en utvidelse (fase 1 og fase 2) øke litt i omfang
grunnet fje rning av vegetasjon og senking av terreng. Masseuttaket på Kilemoen vil fortsatt
fremstå som det største landskapsinngrepet.

Figur 25 . Fremtidig situasjon : Gyrihaugen. Tiltaket representerer en utvidelse og senking av terrenget. Dermed
blir mer av masseuttakets skråninger synlig og bryter i stør re grad den sammenhengende skog kledte moen enn
eksisterende situasjon. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene revegetert, vil tiltaket ikke lenger være
sy nlig fra dette standpunktet. Bildet over er manipulert og det nye tiltaket er lagt inn. (Foto: A splan Viak AS)

Hensmoen
Kilemoen

HensmoenKilemoen
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Samlet vurdering av fjernvirkning

Den store avstanden til sandtaket sammen med beliggenheten (en fordypning i furumoen) og
vegetasjon, reduser er tiltakets synlighet. Årstidene er trolig mest avgjørende for graden av
eksponering på enkelte av ståstedene. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene
revegetert, vil tiltaket ikke lenger være synlig fra de valgte ståstedene .

Nærvirkning

Figur 26 . Ståsteder i 3D - modell eller fotostudier for vurdering av nærvirkning.

Reguleringsplanforslaget tillater etablering av en terrengvoll i buffersonen rundt
uttaksområdet. I 3D - modellen er denne vollen tegnet inn med en høyde på 1,5 meter. V ollen
vises med gul t og uten vegetasjon for å synliggjøre forskjellen mellom eksisterende og
fremtidig situasjon.

E. 271/122

Boligen (2 71/122) ligger på ca. kote 194 mens uttakskanten ligger på kote 197 . D ette
resulterer i at man ikke vil kunne se planlagt tiltak fra denne tomten .

Det er valgt å gjøre en fotostudie fra dette standpun ktet, fordi dette i større grad vil illustrere
tiltakets nærvirkning enn utsnitt fra 3D - modell.
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Figur 27 . Eksisterende situasjon. Fra hage til bolig Gbnr. 271/122. Høydeforskjell/topografi og vegetasjon
skjermer for innsyn til dagens og planlagt masseuttak. Driftsveg med bom i forgrunnen . (Foto: A splan Viak AS)

Figur 28 . Eksisterende situasjon . Mot sør. Terreng og vegetasjon skjermer for innsyn til masseuttaket.
Eksisterende driftsveg går langs toppen av kollen. (Foto: A splan Viak AS)

John Myrvang AS

John Myrvang AS

NorStone AS

Bom ved driftsveg

Driftsveg
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F. Nymobakken

Adkomst til sanduttaket er fra Nymobakken. Uttaket ligger som en forsenkning i terrenget og
furuskog demper uttakets eksponeri ngs grad . Dagens uttaksområde er knapt synlig fra de tte
standpunktet .

Figur 29 : Eksisterende situasjon. Fra Nymobakken sett mot sør. Dagens uttakskant kan skimtes til høyre i bilde t
(Stormen Dagmar har ført til avskoget område).

Fr emtidig uttaksområde vil i større grad være synlig fra dette standpunktet fordi
uttaksområde (og vegetasjonsvoll) kommer nærmere vegen. Vegetasjon mellom
Nymobakken og fremtidig driftsveg vil dempe eksponeringsgraden.

Figur 30 . Fremtidig situasjon . Al le masser er ferdig tatt ut i henhold til reguleringsplanforslaget. D riftsveg og
v egetasjonsvoll med høyde 1,5 meter er etablert. Vegetasjon mellom Nymobakken og driftsveg er ikke vist i 3D -
modell en. Oppenåsen skimtes i bakgrunnen til høyre.

Nymobakken

Voll

Driftsveg
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G. Industriområdet

Fra utkanten av industriområdet , langs en kraftgate hvor høyere vegetasjon er fjernet, vil
man ikke se dagens uttaksområde.

Figur 31 . Eksisterende situasjon. Masseuttaket er ikke synlig fra denne syns vinkelen.

Ferdig uttak vil ikke eksponere seg mot dette standpunktet. Imidlertid vil tiltaket komme
nærmere og en eventuell voll vil skimtes mellom de høye furustammene.

Figur 32 . Fremtidig situasjon (fase 1 og 2) . Den nyetablert e vollen kan skimtes gjennom det tette furusjiktet
(vollen er lagt inn i 3D - modellen med gulgrønn farge for bedre synlighet). Selve uttaksområdet vil ikke være
synlig.

Oppenåsen

Oppenåsen

Voll
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H. Ves le tjern

Fra Vesle tjern vil det være små/ubetydelige endringer i landskap et . Skogen fjernes mot
uttaket etter hvert som det tas ut masser mot nord. Uttaket vil ikke være synlig i noen av
fasene (man kan kanskje skimte vollen) , men himmelen blir mer og mer s ynlig i takt med
uttaket.

Figur 33 . Eksisterende situasjon. Uttaket er ikke eksponert fra denne vinkelen.

Figur 34 . Fremtidig situasjon (fase 1 og 2). Små/ubetydelige endringer i landskapsbilde, man kan kanskje
skimte vollen i horisonten. Vollen er lagt inn i 3D - modellen med gul farge for å være synlig, i virkeligheten vil
denne gli inn i landskap et .

Voll
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I. 271/241

Som ved standpunkt ved Vesletjern , vil det også her være små/ubetydelige endringer i
landskapsbildet . Skogen fjernes mot uttaket etter hvert som det tas ut masser mot nord.
Uttaket vil ikke være synlig i noen av fasene, men himmelen blir mer og mer synlig i takt med
uttaket .

Figur 35 . Eksisterende situasjon. Masseuttaket er ikke synlig fra denne vinkelen. Synsvinkelen er tatt mot en
kraftlinjetrasé slik at det skal være lettere å synliggjøre forskjell på eksisterende og fremtidig situasjon.

Figur 36 . Fremtidig situasjon (fase 1 og 2). Det tette sjiktet med furu virker som en buffer, skogen fjernes
gradvis i takt med uttak av masser og det resulterer i at man etter hvert vil kunne se himmelen gjennom
trestammene. Man kan se uttaksskråningen mot sør i det fjerne bak vollen. Vollen rundt masseuttaket er lagt inn
med gul farge for å synliggjøre forskjellen mellom en eksisterende og fremtidig situasjon.

VollDriftsveg

Uttaksskråning
i sør
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Samlet vurdering av nær virkning

Områdets flate topografi fører til at tiltaket i liten grad vil eksponere seg mot de undersøkte
nærområdene. Ved noen av standpunktene vil man kunne se vollen og skimte himmelen
gjennom furustammene fordi skog er fjernet som en følge av at tiltake t kommer nærmere.

F uruskogen rundt uttaksområdet og etablering av en eventuell vegetasjonsvoll, vil fungere
som en buffer og stort sett skjerme for innsyn til det nye tiltaket . Planlagt tiltak vil i liten grad
endre eksponeringen av masseuttaket mot omkringliggende områder sa mmenlignet med
dagens situasjon.

6.3.6 Omfangsvurdering

For områdene som blir direkte berørt, dvs. i planområdet, vil tiltakets dimensjon være dårlig
tilpasset omgivelse ne og i liten grad være tilpas set linjene i landskapet ved at de i større grad
del er opp en enhetlig terrengform ( furumoen på Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Deler
av planområdet og området rundt (industriområdet) er allerede i dag preget av inngrep.
T iltaket innebærer en utvidelse av dagens uttak i lengde, bredde og dybde , og vil i større
grad bryte skalaen i landskapet.

I det store landskapsrommet , dvs. i influensområdet, vurderes tiltaket å berøre deler av
moreneryggen som et viktig landskapselement. Imidlertid vil den karakteristiske
more neryggen ned mot Begna samt grytehullsjøene Vesletjern og Storestjern bevares. Disse
er viktig e landskapselementer som etterlate r spor av d et kvartærgeologiske landskapet,
samtidig som at moreneryggen i vest fungerer som en visuell skjermingssone sett fra vest.

Synlighetsanalysen viser at t iltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor
man befinner seg i forholdet til planområdet. Eksponeringen mot skogsområdene Ulvenåsen,
Mørkganga og Gyrihaugen vil øke noe fordi de ligger høyere i terreng et. Uttaket vil ikke
eksponere seg mot Nymobakken, boligområdene på Hen , bolig 271/122 eller industriområdet
på grunn av skjermende vegetasjon og fordi områdene ligger på nivå med , eller lavere enn,
sel ve uttaksområdet.

Tiltaket vil innebære et ytterliger e inngrep i Hensmoen med en senkning av terrenget. Etter
avbøtende tiltak slik som revegetering av skråningene, vil uttaksområdet på sikt gli inn som
en naturlig del av den skogkledde moen sett fra avstand. Reguleringsplanen sikrer at det blir
bevart terre ng og vegetasjon som en buffersone rundt området. Tiltaket vurderes å gi
middels til stort negativt omfang for planområdet og lite negativt omfang for influensområdet.

6.3.7 Konsekvensvurdering

Plan området er gitt m iddels til liten verdi og middels til stort negativt omfang som gir middels
n egativ konsek vens ( - - ). Influensområdet er gitt middels verdi og lite negativt omfang som
gir liten negativ konsekvens ( - ) .

Landskapet endres totalt på selve furumoen, og vil gi lokalt store negative konsekvenser for
landskapet. I forhold til eksponering mot der folk bor, ferdes eller kjører, vil landskapet ikke
bli radikalt endret.

Konsekvenser i driftsfasen

Driftsperioden f or uttaksområdet er anslått til å være ca. 75 år forutsatt dagens uttaksvolum.

Konsekvenser for landskapet i driftsperioden er knyttet til endret landskapskarakter i
masseuttaket og eksponering mot omgivelsene. Drift sperioden vil medføre større negative
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ko nsekvenser for landskapet enn det fremtidige anlegget som er revegetert og kan
tilbakeføres til LNF - område eller benyttes til andre formål.

I driftsfasen må v egetasjon og markdekke f jernes og eksponeringen av uttaksområdet vil øke
gradvis. For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at drifts området ikke omfatter
mer enn nødvendig areal og at uttaksskråningene revegeteres så snart det er mulig uten å
forurense ressursen.

Avbøtende tiltak/istandsetting

Reguleringsbestemmelsene fastsetter at endeli g skråning mot omkringliggende terreng ikke
skal være brattere enn 30 grader (1 :1,73). Skråningene skal naturlig revegeteres , men kan
først revegeteres etter hvert som endelig bunnivå i uttaksområdet er nådd . Vegetasjonen i
skråningene vil etter hvert som den vokser til dempe den visuelle virkningen. Fortløpende
revegetering er uheldig før endelig bunnivå er nådd, da jord og planter vil spre seg og
forurense ressursen.

For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at uttaks området ikke omfatter mer e nn
nødvendig areal, at uttaksskråningene revegeteres, og at skråningen i vest ned mot Begna
bevares slik at den kan fungere som en visuell skjermingssone sett fra vest. Skråningen i
vest ned mot Begna inngår ikke i planområdet, men grenser til planområdet .

Figur 37 . Primærvegetasjonen har festet seg og vokser på de veggene i sandtaket som ikke er i bruk. Denne
vegetasjonen har vokst frem i løpet av en 15 - 20 - års periode .
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6.4 Nærmiljø og friluftsliv

6.4.1 Innledning

Temaet friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø,
herunder områder og ferdsel sårer som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor (Statens
vegvesen, 2014:144) .

Områdets betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet skal vurderes under nærmiljø og
friluftsliv. Områdets visuelle kvaliteter behandles under tema landskapsbilde.

Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter og bruk på grunn av luftforurensning,
støynivå og/eller støytiltak behandles under tema nærmiljø og friluftsliv. Lydnivå er en
objektiv faktor som kan dokumenteres ved målinger og beregninger, og som myndig hetene
har satt grenseverdier til. Opplevelse av lyd er imidlertid en subjektiv faktor, som vil oppleves
forskjellig fra person til person. Normalt defineres en endring i støynivå på 3 dB som en
merkbar endring i støynivået.

Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer

Det er et overordnet politisk mål at alle skal ha mulighet til å utøve helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet og i
omkringliggende naturområder. Disse føringene er gi tt i Stortingsmelding 23 (2001 - 2002)
Bedre miljø i byer og tettsteder og Stortingsmelding 39 (2000 - 2001) Friluftsliv – en veg til
høgare livskvalitet . Barn og unge har et særskilt fokus i politiske målsetninger gjennom
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.

6.4.2 Metode

Metodisk bygger utredningen på Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvens analyser
(Statens Vegve sen 20 14 ) og DN - håndbok 25 - 2004 – Kartlegging og verdisetting av
friluftsområder (DN 200 4 ). Verdivurderingen for nærmiljø og friluftsliv er knyttet til kriterier

Aktuelle problemstillinger

Skogsom rådet mellom Storetjern og dagens uttaksområde benyttes til friluftsformål
og orientering. Det går flere skogsbilveger og stier i området som er godt egnet til
turgåing. I området arrangeres jevnlig tur - orientering, karusell - løp og det
tradisjonsrike Jonso kløpet. Området er også velegnet til presisjons - orientering.
Vesl etjern benyttes til bading. Planområdet ligger i nærheten av flere boligområder
(Hen, Nymoen, Vågård). Annen bebyggelse i nærheten av uttaksområde er
Hensmoen industriområde som sysselsetter flere personer.

Utredningsbehov

Utredningen skal dokumentere områdets bruk og tiltakets konsekvenser for friluftsliv
og nærmiljø. Fossekallen IL og Ringerike O - lag kontaktes for å avklare bruken av
området. Utredningstemaet må ses i sammenheng med kapittel om forurensning
(støy og støv). Avbøtende tiltak må vurderes.
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som tilgjengelighet, bruksfrekvens, brukere, egnethet, funksjon, opplevelseskvaliteter,
symbol verdi, kunnskapsverdier, tilrettelegging, utstrekning og graden av inngrep.

Registreringene er gjort på bakgrunn av befaring i området, bruk av kartmateriale, flyfoto,
bilder og 3D - modell, samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale og høringsuttalelser.
Ko mmunen har også bidratt med informasjon på bakgrunn av arbeidet med kartlegging av
bynære friluftsområder i Hønefoss.

6.4.3 Kartlegging av bynære friluftsområder, Hønefoss

Ringerike kommune ha r kartlagt og verdisatt bynære friluftsområder rundt Hønefoss.
Arbeid et er sam m enfattet i en rapport («Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss,
hovedrapport, mars 2014») hvor friluftsområdene er klassifisert på bakgrunn av verdi. De
ulike klassifiseringene er A - , B - , C - og D - områder. Målet er at rapporten skal fung ere som et
kunnskapsgrunnlag når nytt forslag til kommuneplan skal utarbeides, samt ved senere
saksbehandling i kommunen.

Hensmoen er klassifisert til B - område pga . det gode stinettet og fordi det er mulig å bruke
barnevogn og rullestol på mange av stiene. Årsaken til at det ikke er et A - område er at det
ikke har spesiell størrelse, spesiell tilrettelegging eller ligger spesielt nært byen. De seks
områdene som er klassifisert til A - områder har e n eller flere av disse kvalitetene. At området
er avsatt til rå stoffutvinning har ikke hatt betydning for klassifisering en . Nedenfor gis en
oppsummering av k lassifisering av områdetyper i Ringerike kommunes undersøkelse av
bynære friluftsområder.
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Figur 38 . Fra Ringerike kommunes "Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss, - hovedrapport, mars
2014".
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Figur 39 Fra Ringerike kommunes "Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss, - hovedrapport, mars 2014".
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6.4.4 Dagens situasjon

Plan - o g influensområde

Undersøkelsesområdet består av både planområdet og influensområdet. Planområdet er
dagens grusuttak samt planlagt uttaksområde. Influensområdet er områder som kan bli
berørt av tiltaket med for eksempel endret miljøbelastning i form av støy og støv, endret
opplevelseskvalitet eller endret tilgjengelighet . Her regnes influensområdet til å være
boligområder som får redusert sitt nærturterreng, det vil si boligene på Hen langs
Storetjernveien , Vågård og Nymoen. Influensområdet er også avgrenset av jernbanen i
nordvest, E16 i nordøst og en bratt skråning (ca. 32 graders helling) ned mot Hen i sørvest.
Støykartleggingen viser at det er minimal støyutbredelse utenfor uttaksområdet ved full d r ift
(jf. støysonekart i utredning om støy). Tiltakets støybidrag har der for ikke vært bestemmende
for avgrensningen av influensområdet.

Figur 40 . Illustrasjonen viser prinsipiell avgrensing av influensområdet (stiplet linje) og planområdet (heltrukket
linje) for tema nærmiljø og friluftsliv. Alternative friluftsområder er avmerket med hvit rute.

Områdebeskrivelse

Deler av p lanområdet består av det eksisterende sand - og grustaket. Den ubebygde delen
av planområdet består hovedsakelig av tørr furuskog. Terrenget er lettgått og flatt med lite
bu nnvegetasjon.

Det ligger flere boligområder i nærheten av uttaksområdet. Boligområdet på Nymoen ligger
ca . 300 meter sørvest for dagens uttaksområde. Det ligger også et boligområde på Hen
langs Storetjernveien ca . 450 meter no rdvest for dagens uttaksområd e. Boligfeltet på Vågård
ligger ca. 800 meter nordøst for eksisterende uttaksområde , på østsiden av E16 .
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Det er ingen skoler eller barnehager i nærheten. Annen bebyggelse i nærheten av
uttaksområde er Hensmoen industriområde . Brukere av skogsområdet nord for
uttaksområdet er i hovedsak lokalbefolkningen og Fossekallen IL.

Det ligger en fotballbane nord for E16 som ikke lenger er i bruk. Denne ble etablert på slutten
av 70 - tallet av Myrvang AS og tre andre bedrifter. Kommunen overtok drift av banen i 2011.
Banen var tidligere brukt mye av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de siste 10
årene vært lite brukt. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass .

Sør for uttaket i boligområdet Nymoen er det etablert en lekeplass med mulighet for diver se
aktiviteter. Det ligger også en provisorisk lekeplass på Vågård.

Figur 41 . Oversiktskart over området.
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Figur 42 . Det går flere stier og skogsbilveger nord for uttaksområdet som brukes til friluftsformål.

Figur 43 . Lekeplass i boligområdet på Nymoen.

Figur 44 . F otballbanen er ikke lengre i bruk og benyttes i dag som lagringsplass.

Dagens bruk og brukere

Hensmoen er ett av de mest brukte rekreasjons - og turområdene ifølge Ringerikes
kartlegging av bynære friluftsområder nær Hønefoss i 201 3 . Området er et av de mest brukte
områdene for Fossekallen I L, og brukes til orientering. I området arrangeres je vnlig tur -
orientering, karusell øp og det tradisjonsrike Jonsokløpet.

Etter å ha vært i kontakt med Ringerike O - lag og Fossekallen IL , blir Hensmoen trukket fram
som et mye brukt turområde . D e flate moene har sæ rlige kvaliteter som lavterskel områder
for friluftsliv og trening egnet for både barn evogn og rull e stol . Til orientering er området
særdeles attraktivt pga . det varierte terrenget . B landingen av flatmo med stier passer godt for
nybegynnero pplæring og rekrutter, samt tur orientering . D et har også vært arrangert sykkel o -
løp . De tilgrensende åsene gir mulighet for mer krevende orientering. Kombinasjonen av
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flere terrengtyper og vann gir god løps variasjon . Området rundt Vesletjern og Stor e tjern er
særlig kupert , og Vesletjern benyttes også til bading.

I følge Ringerike O - lag , er det Fossekalle n I L som bruker området mest til orientering , se
figur 45 . Det arrangeres også jevnlig o - løp for funksjonshemmede, som rullestol o - løp og
presisjonsorientering. Gode stier og veier uten stein og hull gjør skogsområdet godt
tilgjengelig for rullestol. Senest i 2012 ble det arrangert NM i Pre - o og Temp - o på Hensmoen.
Her legges også jevnlig ut turorientering, fot o - o rientering og “minitrimmen“ for barn.

Ved Vesletjern har bedriftsidretten hengt opp en postkasse med gjestebok. Ved å legge
sammen antall be søkende på en tilfeldig uke i mai 2014 (uke 21), hadde Vesletjern 17
besøkende.

Figur 45 . Ulik bruk av området. Til venstre: p å tur med barnevogn og til høyre, markering av Ringerikskarusellen
orienteringsløp.

Figur 46 . Venstre: bedriftsidretten har hengt opp en postkasse med gjestebok ved Vesletjern. Midt: Vesletjern
med improvisert brygge og stupebrett. Høyre: Vannkanten langs Storetjern.
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Figur 47 . O - kart over Hensmoen tilsendt fra Fossekallen IL med areal avsatt til masseuttak i kommuneplanen
inntegnet ( stiplet rød linje ) .

Figur 48 . Løypekart fra hhv Ringerikskarusellen 2012 og Jonsokløpet 20 12. Her fremgår det hvordan O - løpere
bruker plano mrådet i tilknytning til områder rundt.
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Alternative friluftsområder

Tilgjengelig areal til friluftsliv/rekreasjon/orientering i plan området vil gradvis reduseres etter
hvert som uttaksområdet flytter seg lenger nordover inn på moen . Gjenstående arealer nord
for planområdet rundt Storetjern og Vesletjern vil fortsatt muliggjøre et rikt omfang av
friluftslivsaktiviteter.

Eggemoen, Kilemoen og Hovsmarka /Børdalsmoen er friluftsområder som ligger i nærhet (1 -
3 km) til Hensmoen. Både Eggemoen og Hovsmarka /Børd alsmoen er klassifisert som A -
områder i kommunens undersøkelse om bynære friluftsområder . Dette er gode, store
tilrettelagte områder. Eggemoen har , som deler av Hensmoen, et flatt landskap stort sett
bestående av furuskog. Stiene kan her også brukes med ba rnevogn, rullator og rullestol.

Hovsmarka/Børdalsmoen sees i sammenheng, selv om de har noe ulik bruk. Hovsmarka har
asfalterte turveier som brukes til rulleski og turer med barnevogn og rullestol, samt vanlige
fotturer og jogging. Børdalsmoen har furuskog og turstier på skogsbu n n og brukes av flere
idrettslag til trening.

Kilemoen, er som Hensmoen , klassifisert til et B - område. Det er en furumo med lett kupert
terreng . Moen har gode og varierte stier og brukes av folk fra hele Hønefoss til fotturer og
jogg ing , samt til orientering . Deler av Kilemoen er avsatt til område for råstoffutvinning i
pågående reguleringsplanprosess.

6.4.5 Verdivurdering

Ved verdisetting av plan - og influensområdet som område for friluftsliv og nærmiljø vurderes
planområ det og influensom rådet hver for seg og samlet. Det tas utgangspunkt i
vurderingskriterier gitt i DN Håndbok 25 - 2004.

Tabell 3 : Oppsummering av planområdets verdi for friluftsliv og nærmiljø (tabell jf. DN Håndbok 25 - 2004) Tallene
fra 1 til 5 er en gradering/skala av kriteriene fra lite (1) til mye (5)

Kriterier 1 2 3 4 5 Merknad

Bruk Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten x Stor Området brukes mye
av lokalbefolkningen
og til
orienteringsidrett.

Se «Kartlegging av
bynære friluftsområder
i Hønefoss,
hovedrapport, mars
2014» på kommunens
hjemmesider.

Regionale/nasj
onale brukere

Brukes området av
personer som ikke er
lokale

Aldri x Ofte Brukes i størst grad av
lokalbefolkningen og
Fossekallen IL til
nybegynneropplæring.
Det arrangeres
regionale O - løp og
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NM i
presisjonsorientering.

Opplevelses -
kvaliteter

Har området spesielle
natur - eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen x Mange Den inngrepsfrie delen
av planområdet er
ensartet åpen
furuskog

Har området et spesielt
landskap?

Lite x Svært Furomolandskap som
er vanlig i regionen

Symbolverdi Har området spesiell
symbolverdi

Ingen x Ingen kjente

Funksjon Har område en spesiell
funksjon
(adkomstsone,
korridor,
parkeringsplass el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

x Spesiell
funksjon

Planlagt uttaksområde
er en del av
rekreasjonsområdet
på Hens moen, og
brukes blant annet til
fotturer, trening , sopp -
og bærsanking og
orientering.

Egnethet Er området spesielt
godt egnet for en eller
flere enkeltaktiviteter
som det ikke finnes like
gode alternative
områder til?

Dårlig x Godt Området er spesielt
godt egnet til
rekreasjons - og
friluftsformål , spesielt
presisjonsorientering
fordi det ligger bynært
og er lett tilgjengelig i
nærmiljøet. Området
er også spesielt godt
egnet til barnevogn og
rullestolbrukere.

Tilrettelegging Er området tilrettelagt
for spesielle aktiviteter
eller grupper?

Ikke
tilrette -
l agt

x Høy
grad av
tilrette -
legging

Området er spesielt
egnet for presisjons -
orientering – for
rullestolbrukere

Kunnskaps -
verdier

Er området egnet i
undervisningssammen
heng eller har området
spesielle natur - eller
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få x Mange Kvartærgeologisk
landskap med
isranddeltaer og
dødisgroper /grytehulls
sjøer

Inngrep Er området
inngrepsfritt?

Utbygd x Inngrep
sfritt

Deler av planområdet
er allerede et
masseuttak, området
grenser til Hensmoen
industriområde i
nordøst .
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Utstrekning Er området stort nok
for å utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite x Stort
nok

Området er del av et
større
sammenhengende
skogsområde på
Hensmoen

Potensiell bruk Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten x Stor Området er allerede
godt egnet til ulike
rekreasjons - og
friluftsformål.

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten
god, eller kan den bli
god?

Dårlig x God Tilgjengeligheten er
god og ligger i
nærheten av flere
boligområder.

Tabell 4 : Oppsummering av i nfluensområdets verdi for friluftsliv og nærmiljø (tabell jf. DN Håndbok 25 - 2004)

Kriterier 1 2 3 4 5 Merknad

Bruk Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten x Stor Området brukes mye
av lokalbefolkningen
og til
orienteringsidrett.

Se «Kartlegging av
bynære friluftsområder
i Hønefoss,
hovedrapport, mars
2014» på kommunens
hjemmesider.

Regionale/nasj
onale brukere

Brukes området av
personer som ikke er
lokale

Aldri x Ofte Brukes i størst grad av
lokalbefolkningen og
Fossekallen IL til
nybegynneropplæring.
Det arrangeres
regionale O - løp og
NM i
presisjonsorientering.

Opplevelses -
kvaliteter

Har området spesielle
natur - eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen x Mange Ensartet åpen
furuskog.

Har området et spesielt
landskap?

Lite x Svært Furomolandskap som
er vanlig i regionen .
Grytehullsjøene
Vesletjern og
Storetjern gir økte
opplevelseskvaliteter.
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Symbolverdi Har området spesiell
symbolverdi

Ingen x Ingen kjente

Funksjon Har område en spesiell
funksjon
(adkomstsone,
korridor,
parkeringsplass el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

x Spesiell
funksjon

Influensområdet er en
del av løypenettet på
Hensmoen , og brukes
blant annet til fotturer,
trening , sopp - og
bærsanking og
orientering.

Egnethet Er området spesielt
godt egnet for en eller
flere enkeltaktiviteter
som det ikke finnes like
gode alternative
områder til?

Dårlig x Godt Området er meget
godt egnet til blant
annet orientering, men
det finnes alternative
områder i kommunen
som allerede er i bruk,
for eksempel
Eggemoen.

Tilrettelegging Er området tilrettelagt
for spesielle aktiviteter
eller grupper?

Ikke
tilrette -
lagt

x Høy
grad av
tilrettele
gging

Området mellom
Storetjern og
Vesletjern er spesielt
egnet og tilrettelagt for
presisjonsorientering –
for rullestolsbrukere

Kunnskaps -
verdier

Er området egnet i
undervisningssammen
heng eller har området
spesielle natur - elle r
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få x Mange K vartærgeologisk
landskap med
isranddeltaer og
dødisgroper
(grytehull sjøer )

Inngrep Er området
inngrepsfritt?

Utbygd x Inngrep
sfritt

Større skogsområder
uten inngrep. Grenser
til industriområde i øst
og boligbebyggelse
(Hen, Nymoen,
Vågård) .

Utstrekning Er området stort nok
for å utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite x Stort
nok

Området grenser til
større
sammenhengende
skogsområde r på
østsiden av E16 som
brukes i
friluftslivssammenhen
g: Nærstadmarka,
Vågårdsåsen og
Eggemoen.
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Potensiell bruk Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten x Stor Området er allerede
godt egnet til ulike
friluftsformål.

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten
god, eller kan den bli
god?

Dårlig x God Tilgjengeligheten er
god og ligger i
nærheten av flere
boligområder.

Tilgjengeligheten kan
bli bedre med for
eksempel bedre
parkeringsmuligheter
og merkede stier.

Planområdet:

I Ringerike kommunes kartlegging av 18 bynære friluftsområder var Hens moen det området
som fikk flest svar i unde rsøkelsen . Dette underbygger at dagens bruksfrekvens på
Hensmoen er stor .

I følge kriteriene til Statens vegvesens håndbok V712 vurderes planom rådet til å ha middels
til stor verdi for nærmiljø og friluftsliv . Dette begrunnes med at deler av planområdet brukes
ofte/av mange og at området er del av sammenhengende grøntområder . En del av
planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktivite ter (eksisterende masseuttak), og
dette trekker verdien noe ned.

Influensområdet

Nord for planområdet ligger skogsområder med Vesletjern og Storetjern. Dette er mye brukte
turmål samt at Vesletjern er tilrettelagt med et provisorisk bryggeanlegg som muliggjør
bading . Storetjern er drikkevannskilde for ca. 30 boliger, og bading er ikke tillatt her. Området
grenser til større sammenhengende skogsområder på østsiden av E16 som brukes i
friluftslivssammenheng: Nærstadmarka, Vågårdsåsen og Eggemoen.

Influe nsområdet benyttes i likhet med planområdet til turgåing, trening, orientering, plukking
av bær eller sopp og til skiturer. Områdene brukes hele året. Influensområdet vurderes
samlet å ha middels til stor verdi for friluftsliv og nærmiljø .

6.4.6 Omfangsvurdering

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer tiltaket vil
medføre i plan - og influensområdet. Omfanget vurderes i forhold til 0 - alternativet (dagens
situasjon) . V ed omfangsvurdering av plan - og influensområdet vurder es planområdet og
influensområdet hver for seg og samlet. Det tas utgangspunkt i vurderingskriterier gitt i
håndbok V712.
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Tabell 5 : Omfangsvurdering i planområdet (i henhold til kriterier i håndbok V712 )

Kriterier Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels negativt
omfang

Stort negativt omfang

Bruksmuligheter Tiltaket vil ødelegge
bruksmulighetene for
planområdet på grunn av
arealbeslag. Det er
imidlertid snakk om en
lang tidshorisont (ca. 75
år)

Tilgjengelighet og
barrierer for ferdsel

Tiltaket vil på sikt
medføre at planområdet
er uegnet til friluftsliv på
grunn av anleggsdrift og
terrenginngrep.

Attraktivitet og
opplevelseskvaliteter

Tiltaket vil i stor grad
redusere områdets
attraktivitet og tiltaket vil
på sikt redusere
områdets
opplevelseskvaliteter for
ferdsel, aktiviteter og
opphold .

Identitetsskapende
betydning

Planområdet
vurderes ikke å ha
noen direkte
identitetsskapende
betydning, men er
en viktig
møteplass som vil
gå tapt.
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Tabell 6 : Omfangsvurdering i influensområdet (i henhold til kriterier i håndbok V 712 )

Kriterier Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels negativt omfang Stort
negativt
omfang

Bruksmuligheter Støy - og støvbidraget fra sandtaket
vil ikke påvirke bruken av området,
men arealreduksjon på moen vil
redusere bruken av området.

Tilgjengelighet og
barrierer for ferdsel

Eksisterende løypenett/forbindelser
i influensområdet opprettholdes,
men tilgjengelig løypenett på
Hensmoen reduseres gradvis.

Attraktivitet og
opplevelseskvaliteter

Tiltaket vil gjøre området mindre
attraktivt for tradisjonelt friluftsliv ,
og spesielt orienteringsidretten,
fordi tilgjengelig areal til friluftsliv
gradvis reduseres.

Identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil kunne forringe
influensområdets betydning som
en viktig møteplass.

Planforslaget vil beslaglegge arealer og fjerne skogsbilveger som i dag benyttes til
friluftsformål. Skogsbilvegene /turvegene kan imidlertid enkelt opprettholdes ved at de legges
om etter hvert som uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser opprettholdes lengst mulig.

Badeplassen ved Vesletjern vil fortsatt være tilgjeng elig fra boligområdene og tiltaket vil ikke
gi økt støybidrag til området. Vesletjern kan få noe redusert attraktivitet som badeplass etter
hvert som uttaket kommer nærmere , men dette vil trolig ikke redusere bruken.

Planforslaget vil redusere områdets attraktivitet som friluftsområde ved at et større areal
benyttes til masseuttak. Boligområdet ved Hen kan også få redusert attraktivitet som følge av
at uttaksområdet kommer nærmere samt en reduksjon av boligområdets nærturområde.

Utførte støyberegninger f or dagens og fremtidig situasjon viser at all bebyggelse og
mesteparten av influensområdet blir liggende utenfor støysonene fra aktivitet tilknyttet
sandtaket, og støybidraget vil ikke påvirke bruken av området. Støyende aktiviteter som
foregår i produksjo nsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utbredelse.

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13
måleperiodene som til nå e r gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet i forurensningsforskriften .

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø i selve
planområdet da et viktig område for opphold og aktivitet på sikt går tapt. I influensområdet vil
tiltaket få middels negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø fordi tilgjengelig areal for
opphold og aktivitet på Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke bruken
av området. Hensmoen vil ikk e lenger bli like attraktiv for orienteringsidretten. Det finnes
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alternative arealer for friluftsliv i på østsiden av E16 som Nærstadmarka, Vågårdsåsen og
Eggemoen.

Planforslaget har et langt tidsperspektiv før området er ferdig tatt ut, anslagsvis 75 år. Det
betyr at området kan brukes til friluftsformål i lang tid fremover, men at disponibelt areal
gradvis vil reduseres. Etter endt uttak kan imidlertid området settes i stand, og igjen ha et
potensial som område for opphold, rekreasjon og aktivitet .

6.4.7 Konsek vensvurdering

Planområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og tiltaket vurderes å gi stort negativt
omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok V712 , stor negativ konsekvens .

Influensområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og t iltaket vurderes å gi middels negativt
omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok V712, middels negativ
konsekvens.

6.4.8 Avbøtende tiltak

O pprettholde/bevare mest mulig stier rundt uttaket i driftsperioden
Omlegging av skogsbilvei er/ turvei er etter hvert som uttaksområdet utvides slik at
t verrforbindelser opprettholdes .
Utslaking av skråninger etter ferdig uttak vil øke tilgjengeligheten til området. Dette
kan være aktuelt å gjennomføre senere når etterbruken er avklart.
Driftsveg/turveg rundt uttaket vil i driftsperioden være allment tilgjengelig
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6.5 Naturmiljø

6.5.1 Innledning

I forbindelse med planer om utvidelse av eksisterende sand - og grustak ved Hens moen er
det gjennomført en konsekvensutredning av deltema naturmiljø innenfor plan - og
influens området. Med influensområdet mene s et subjektivt avgrenset areal utenfor
planområdet som kan tenkes å bli negativt påvirket av tiltak innenfor planområdet.

Figur 49 . Planområd et ligger innenfor stiplet strek. Lilla areal er avsatt til masseuttak i kommuneplanen .

Aktuelle problemstillinger

Det er i Naturbase avgrenset én naturtypelokalitet rundt Vesletjern av typen
grytehull sjø med intakt lavlandsmyr. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C).
Vesletjern ligger utenfor planområdet , men innenfor influensområdet . I tillegg
foreligger det flere funn av rødlistearter på Artskart ( www.artsdatabanken.no )
innenfor influensområdet, men utenfor planområdet.

Utredningsbehov

Det må gjennomføres en biologisk kartlegging av de deler av planområdet som
fortsatt kan ha potensiale for funn av verdifullt naturmangfold. Det skal
gjennomføres viltkartlegging. Eventue lle avbøtende tiltak skal vurderes.
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6.5.2 Metode

Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på
nasjonal metodikk for naturtypekartlegging, dvs. kartlegging av spesielt viktige områder for
biologisk mangfold (Direktoratet for Naturforvaltning 1996; Direktoratet for naturforvaltning
2007) ; se for øvrig www.naturbase.no hvor kjente lokaliteter vises . Naturtypek artleggingen er
basert på DN - håndbok 13 - 2007 /2013 hvor naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold
er presenter . Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier
til A, B og C - verdi, se tabell under.

Tabell 7 : Verdisetting basert på DN - håndbok 13 og Statens Vegvesen håndbok V712.

Verdi 1

(DN - håndbøkene)

Verdi KU2

(SVV håndbok 140)

Nasjonal -

lokal verdiskala

Naturforhold

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur

B – viktig S tor verdi Regional verdi Viktig natur

C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur

Ingen verdisetting Liten verdi Ordinær øvrig natur

Ingen relevans for
fagtemaet

Bebygde areal

Begrepsbruken for verdi - og konsekvensutredning er basert på Statens vegvesen s håndbok
V712 ”konsekvensanalyser” (Statens vegvesen 201 4 ) . For nærmere informasjon om
k riteriene for verdi - , omfangs – og konsekvensvurderingene vises det til denne . Trinn 1 i en
konsekvensutredning er kartlegging og karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering
og trinn 3 er konsekvensvurderingen. I henhold til gjeldende metodikk s kal naturverdier
kartlegges og beskrives både i plan - og influensområdet. For rødlistearter henvises det til
Kålås m. fl. (2010) www.artsdatabanken.no .

Utredningen bygger på eksisterende dokumentasjon og feltarb eid. Feltarbeid ble gjennomført
av biolog Rein Midteng, Asplan Viak, 29.10.2012 og 25.10.2013 . I tillegg ble bl.a. et areal
rundt Storetjernet og brattskråningen mot Begna besøkt av deltagere fra No rsk sopp - og
nyttevekstforening og Tor Erik Brandrud (NINA ) bl.a. i forbindelse med «høstsopptreff» i
2013, jf. funn lagt ut på Artskart /Brandrud pers.medd . Kilder til informasjon er foruten egen
kartlegging, Direktoratets for Naturforvaltning naturbase ( www.naturbase.no ) og
artskartdatabasen fra Artsdatabanken ( www.artsdatabanken.no ) , samt MiS - områder
(miljøregistrering i skog , http://kilden.skogoglandskap.no/) og samtaler med To r Erik
Brandrud . Artskart er sist kontrollert for arter 23.4 .15.

6.5.3 Dagens situasjon

Generell naturbeskrivelse

Planområdet består av tørr furuskog, med en blanding av bærlyngfuruskog og lavfuruskog,
sistnevnte såkalt sandfuruskog. Skogen er i hovedsak ung ti l middelaldrende, og med
enkelte mindre partier med eldre (hogstmoden) skog. Skogen har nok i all hovedsak tidligere
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vært flatehogd , og pga. de svært gode foryngingsforholdene, ser det ut til at frøtrær ikke /i
svært liten grad har vært satt igjen. Unntaket er trolig deler av brattskrenten mot elva.
Humustykkelsen varierer noe, men er generelt tynn . S pesielt i brattkantene mot Begna, mot
Storetjern og generelt langs stier , kommer løsmassene opp i dagen , noe som har betydning
for plante - og sopp livet i område t.

Figur 50 . Bærlyngfuruskog med røsslyng, blåbær og tyttebær er vanlig i området. Humuslaget er her noe tykkere
enn i lavfuruskogen, og det er dermed lavere potensial for interessante sopparter.

Figur 51 . Hvor skogen er tørrest , dominerer lavfuruskog. Stiene sørger for at løsmassene blir blottet , noe som
medfører at baseioner blir lettere tilgjengelig for sopp. Legg merke til soppen furuskjellpigg som vokser i stikanten
i forkant av bildet.
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Løsmasser og berggrunn

Løsmassene i planområdet er dominert av et tykt lag med sand og grus som ble avsatt av en
breelv under siste istid. Området er i hovedsak veldrenert og tørt da løsmassene har en høy
porøsitet. Derfor dominerer tørketålende vegetasjonstyper inf luens området . Det finnes i dag
et grustak som tar ut løsmasser , dette gir grunnlag til sekundære åpne habitater , men
artsmangfoldet i grustaket er ikke undersøkt nærmere . Berggrunnen som er nokså baserik
har noe lavere betydning for vekstforholdene i områd et på grunn av den store
løsmasseoverdekningen ut en nevneverdige kildeframspring. S ted vis i hellingene , som for
eksempel mot Storetjern og lia mot Begna , finnes trolig periodevis rikt sigevann, noe som
nok er en viktig årsak til forekomst av krevende soppa rter (se avsnitt under ).

Figur 52 . Berggrunnen består av gabbro/amfibolitt (rødt) og glimmergneis/glimmerskifer/amfibolitt (grønt).
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Figur 53 . Løsmassekart for Hens moen (kilde: http://geo .ngu.no/kart/losmasse ).

Flora og fauna

Planområdet består av en relativt flat furumo. Tresjiktet domineres av furu men det er også
innslag av gran og bjørk i de stedvis noe fuktigere partiene som er tilknyttet tjernene .
Karplantefloraen i planområdet bestå r av arter som er tilpasset næringsfattige og veldrenerte
og tørre voksesteder. Lavsko g er den mest vanlige vegetasjonstypen i området med vanlige
lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull samt tyttebær og røsslyng . Andre steder hvor
det er noe fuk tigere dominerer bærlyngfuruskog med arter som blåbær, tyttebær, krekling og
røsslyng.

Sandfuruskoger og sjeldne sopparter

Sandfuruskoger på furumoer kan ha interessante naturverdier knyttet til jordboende sopper,
dvs. sopp som lever på bakken og som lever i symbiose (sopprot) med trærne. I tillegg kan
sandfuruskog ha verdi for enkelte krevende og sjeldne karplanter som for eksempel mogop
(NT) og grannjamne (EN) . Det har relativt nylig blitt oppdaget at denne naturtypen kan ha
store naturv erdie r nettopp for jordboende sopp jf. rapporten « Sandfuruskog og sandfuru -
skogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold. » ( Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2014.
– NINA Rap port 1042 ) . Oppmerksomheten rundt dette temaet er så nytt at sandfuruskog i
dagens trykte versjon av håndbok 13 om kartlegging og avgrensning av naturtypelokaliteter
ikke er med som en av skogtypene som skal registreres , men den har kommet med i
oppdaterte faktark i fra 2014 . Som en forløper til overnevnte rapport, ble det av samme
forfattere i februa r 2013 publisert en rapport som heter « Verdifulle sandfuruskoger og
sandfuruskogsopper. En foreløpig oversikt over viktige områder for biologisk mangfold »
(Brandrud & Bendiksen 2012). Under kapittelet « Hva er verdifull sandfuruskog », heter det i
denne rapp orten bl.a. at: « Sandfuruskogen kan defineres som furuskog på sand, eller
sand/grus - dominerte løsmasser. I hovedsak omfatter dette breelv - bresjøavsetninger, gjerne i
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form av mektige dalfyllinger (…). Som regel er disse sand/grus - forekomstene furudominert,
og har ofte god bonitet. Løsmassene er gjerne fattige, men kan ha innslag av rikere
mineralkorn, og noen har et betydelig kalk - innhold, eventuelt fra kalkrikt grunnvann.
Vegetasjonen i feltsjiktet er gjerne fattig, dominert av nøysomme surbunnsarter som re inlav,
furumose og lyngarter. Men blant de jordboende soppene er det ofte innslag av mer
mineralkrevende arter. Ikke alle sandfuruskoger er like biologisk verdifulle. Sandfuruskogene
oppviser i større grad enn beslektede skogtyper som kalkfuruskog en marke rt
typemessig/regional variasjon som habitat for spesialisert og sjeldent biomangfold. Ut i fra
dagens artskunnskap er det først og fremst de tørreste, kontinentale, lav eller
lav/mosedominerte utformingene som er hotspot - habitat for sjeldent biomangfold. Særlig rike
er områder med (i) tynn humus, (ii) godt sortert finsand (ofte tidligere flygesandområder) og
(iii) (kalk)rikere mineralpartikler. Mange arter er også begunstiget av partier med åpen sand.
Disse rike områdene kan man finne bl.a. på eskerrygger, terrasseskråninger, samt områder
som tidligere hadde sandflukt (flygesandområder). Disse tørre, lavdominerte typene huser
særlig mange habitatspesifikke, jordboende mykorrhizasopper. Enkelte sandelskende
karplanter er også mest knyttet til noe rikere utfo rminger, som bittergrønn (EN, sterkt truet),
grannjamne (EN) og mogop (NT, nær truet). Foreløpig vet man antageligvis for lite om
artsinventar og utbredelse til skarpt og skille ut de typene/områdene med sandfuruskog som
har særlig verdi. I forvaltningen h ar man hittil hatt lite kartlegging og lite fokus på
sandfuruskog. Med et økt kartleggingsfokus nå, bl.a. med inkludering av sandfuruskog i DN
håndbok 13, vil antakeligvis utfordringen være å ”skille klinten fra hveten”, dvs. å skille de
verdifulle fra de mindre verdifulle sandfuruskogene. Dette er ingen enkel oppgave, da
sandfuruskogene ofte er svært likartede med hensyn til vegetasjon og skogstruktur. For å få
til dette, er det behov for å gjennomføre mer artskartlegging, for å øke kunnskapsgrunnlaget
om artsinnholdet i de ulike utformingene og de ulike regionene, samt effekter av ulik
kulturpåvirkning og isolasjon/fragmentering (…).

Basert på tilgjengelige kartleggingsdata, er det følgende tre områder/regioner som peker seg
ut med mange velutviklede, rike sandfuruskoger av stor verdi for biomangfoldet i Norge: 1)
Glomma - dalføret med sidedaler i Åmot - Elverum; 2) Øvre Sjoa - området i Vågå - Sel (NV -
Gudbrandsdalen) og 3) avsetninger langs Randselva - Storelva på Ringerike, samt sør for
Krøderen i Modum.

På Ringeri ke er det registrert flere verdifulle sandmoer langs Randselva - Storelva, først og
fremst Eggemoen nord for Hønefoss, Prestmoen på vestsiden (nord for Juveren - Synneren)
og Hvervenmoen og Helgelandsmoen - Mosmoen på østsiden av elva (Brandrud & Bendiksen
2012) . Sistnevnte hhv. i Hole og Jevnaker kommuner, de andre i Ringerike. Kilemoen mot
Ådalen/Hallingby er en annen kjent forekomst. Disse moene kan antageligvis betegnes som
middels godt kartlagt. Furumoene på Ringerike utmerker seg også ved flere forekomster av
den truete karplanten bittergrønn (Chimaphila umbellata, EN), som har et av sine viktigere og
mer livskraftige habitater her. Det utarbeides nå en egen handlingsplan for denne arten
(Stabbetorp og Bratli 2012, in prep.).

Alle de nevnte moene er karakter isert ved en mer eller mindre kalkpåvirkning, delvis
gjennom noe rikere sedimenter, og stedvis gjennom påvirkning av kalkrikt grunnvann. Det
sistnevnte er særlig påtagelig i brattskråningene omkring Eggemoen, der grunnvann presses
fram over leirsedimenter, og en får en svært rik lågurtfuruskog. Av viktige arter som er funnet
på Ringeriksmoene, kan nevnes gullslørsopp (Cortinarius aureofulvus, NT), slimsneglehatt
(Limacella illinita, VU, sårbar), blåfotstorpigg (Sarcodon glaucopus, VU), lakrismusserong
(Tric holoma apium, NT), samt svartgubbe (Sarcosoma globosum, CR, kritisk truet),
sistnevnte riktignok i granskog nærmere flom - nivå mot elva. Det er funnet få av de typiske
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sandfuruskogslørsoppene her, og artsinventaret minner generelt mer om det som er
registre rt i Nordvest - Gudbrandsdalen enn det i Åmot - Elverum - området.»

Forfatter av foreliggende konsekvensrapport var allerede i 2012 klar over at Hensmoen
kunne ha viktige kvaliteter knyttet til sandfuruskog og r egistreringer utført i 2013 bekrefter at i
alle fal l deler av området har klare verdier for til dels sjeldne og truede
sandfuruskogssopparter. Samtidig er disse verdiene konsentrert til visse områder
(lavfuruskog, helling i terrenget), mens mesteparten av influensområdet ikke har slike
dokumenterte verdier og har også klart lavere potensial for krevende sandfuruskogsarter .

Av vanlige arter som er funnet (inkl. arter beliggende på Artskart) nevnes, furuskrubb,
sandkjuke, falsk kantarell, grønntuppkorallsopp, svartskrubb, pluggsopp, blek piggsopp,
granmatrisk e og rimsopp. Furuskjellpigg var påtagelig vanlig og opptrer spredt i hele
området.

Vilt

Det har blitt gjennomført viltkartlegging ved to anledninger og med fokus på ev.
forvaltningsmessig interessante art er. I till egg er naturbase, artsk art og artsobservasjoners
lokalitetsbase (Hensmoen og Hensmoen S grustaket) sjekket for funn av ev.
forvaltningsmessig interessante arter. Området ble også besøkt 2012 av ornitolog Rune
Solvang i Asplan Viak. Fuglelivet i området er typisk for fattige furusko ger i denne regionen
med forekomster av i all hovedsak trivielle arter. Det er ikke kjent hekkeforekomster av
forvaltningsmessig interessante arter. Planområdet mangler i stor grad eldre og hule trær
(ikke observert) og løvtrær , noe som tilsier at krevende arter som hullrugere og
kvistbyggende rovfugl mangler . Det er heller ikke gjort observasjoner av sandlo (NT) som
sporadisk kan bruke aktive grustak som hekkehabitat. Arter som er funnet i området er
duetrost (overflygende), toppmeis, flaggspett, grankorsn ebb, grønnsisik, ringdue, nøttekråke.
Det finnes ingen kjente vilttrekk i området (naturbase.no).

Det største potensialet for interessante viltarter, er eksisterende grustak hvor blott et grus - og
sand og direkte solinnstråling medfører at rødlistede insek t - og fuglearter kan finnes, men
dette elementet er ikke sjekket her.

Spesielt viktige områder for biologisk mangfold

I området er d et registrert og avgrenset tre naturtypelokalitet er , dvs. spesielt viktig l okalitet
for biologisk mangfold . Beskrivelsen er basert på standard mal for beskrivelser av lokaliteter
etter DN - håndbok 13 og etter oppdaterte faktaark i fra 2014 . Én lokalitet er funnet og
beskrevet tidlige re (men denne er nå litt utvidet) , mens de to andre lokalitet ene er
ny beskrevet med bakgrunn av konsekvensutredningen. Den tidligere l okaliteten er gitt verdi
C - lokalt viktig , og de nye henholdsvis A - svært viktig og B - viktig . Lokaliteten e er beskrevet i
avsnittet under . Funn av rødlisteartene i influensområdet er funnet innenfor disse . Det er ikke
avgrenset viltområder eller vilttrekk. Naturtypelokalitetene ligger alle innfor influensområdet til
tiltaket , men ikke innenfor planområdet. Planområdet mangler grunnlendte furuskoger som
man finnes i brattkanter hvor mineraljord raser ut. Dette er hovedå rsaken til mangel på funn
av sjeldne sandfuruskogssopper og naturtypelokaliteter innenfor selve planområdet.
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Tabell 5: Naturtypelokaliteter (NT) i influensområdet.

Lokalitets -
navn

Naturbase
ID

DN -
verdi

KU -
verdi

Naturtype -
kategori

I plan eller
influens -
området ?

Kommentar

Storetjern Mangler (ny) A -
svært
viktig

Stor Sandfuru -
skog

Influensområdet Funn av bl.a.
kritisk trua
art

Vesletjern BN00084319 C -
lokalt
viktig

Middels Naturlig
fisketomme
tjern

Influensområdet Grytehullsjø
og potensial
for sandfuru -
skogsarter

Hensmoen Mangler (ny) B -
viktig

Stor Sandfuru -
skog

Influensområdet Potensial for
rødlistearter

Figur 54 . Naturtypelokalitetene i område t.
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Rødlistearter

Fire rødlistede sopparter er registrert i nnenfor influenso mr ådet , ingen er funnet innenfor
planområdet , men én er funnet nær dette . Disse er gullslørsopp ( NT , nær trua ) , besk
storpigg (VU, sårbar) , billeslørsopp (DD, kunnskapsmangel) og stankvokssopp (CR, kritisk
trua). Stankvokssopp er siden den første gang ble funnet i landet i 1948, kun funnet seks
ganger, hvorav siste funnet er i fra 2013 på Hensmoen. Alle disse soppene danner sopprot
( mykorrhiza ) med gran og furu og forekommer mest i kalkfuruskog men også i baserik e
sandfuruskog er . Soppen dør ved fl atehogst, og artene er derfor avhengig av en sluttet skog.
I tillegg er det et gammelt funn av den trua (VU, sårbare) lavarten mjuktjafs fra Hensmoen i
1917. Mjuktjafs er ettersøkt både i 2012 og 2013 uten at den ble funnet. Mest sannsynlig
vokste den elle r vokser den langs elva i vest , da det er en art som normalt er knyttet til
fuktige eldre lysåpne skoger. Den ble også ettersøkt i 1993 uten at den ble funnet.

Figur 55 . Besk storpigg (VU) er funnet to steder i influensområdet. Bildet er hentet fra lignende miljø i
sandfuruskog i Pasvik.

Figur 56 . Furuskjellpigg er vanlig på Hensmoen. Arten ligner tilsynelatende på besk storpigg, men sistnevnte er
blå i foten.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 75

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

Figur 57 . Funn av rødlistearter i området. Alle de rødlistede soppartene er funnet i tilknytning til Storetjern. Funnet
i Begna er elvemusling (EN). Funnene i tilknytning til Verkstedveien er funnet av mjuktjafs (svært grovt plassert)
og havhest (NT) som er en sjøfugl (tilf eldig observasjon). D en nordligste firkanten symboliserer ettersøket av
mjuktjafs i 1993 som ble resultatløst.
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Figur 58 . Funn av rødlistearten billeslørsopp i kategorien kunnskapsmangel (DD) som pr. 19.2.14 ikke er lagt inn
på A rtskart. Funnet er overlevert av Tor Erik Brandrud (NINA) og er gjort høsten 2013. Funnet ligger med 10
meters nøyaktighet der hvor den oransje sirkelen befinner seg.

6.5.4 Beskrivelse av naturtypelokalitetene i området

De 3 påviste naturtypelokalitetene lig ger alle utenfor planområdet, og skal derfor forvaltes
gjennom s kogbr uksloven og forskrift om bæ rekraftig skogbruk .
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Lokalitetsnr Naturbasen Vesletjern
Naturtype Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Utforming Små myrtjern og myrpytte r
Verdisetting Lokalt viktig (C )

Figur 59 . Den tørre brattskrenten ned mot selve Vesletjern et, har potensial for funn av krevende
sandfuruskogarter.

Innledning:
Lokaliteten er befart av Rune Solvang 2.10.2009 og Rein Midteng 29.10.2012 . Lokaliteten er
også besøkt av Gunvor Bollingmo, Ringerike soppforening 9. 6 2014 .

Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger på Hensmoen, sør for Storetjern.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av en grytehullsjø (dannet av dødisgrop) med fattigmyr rundt tjernet. I
tillegg er det tatt med de bratte skråningene ned mot tjernet da disse arealene har potensial
for funn av krevende bakkelevende sopp.

Artsmangfold:
Lokaliteten er artsfattig mht. karplanter . Hvitmyrak og hvitlyng er dominerende arter. For
øvrig opptrer det litt blokkebær og bjønnskjegg samt noe flaskestarr, sivblom og tranebær.
Litt nøkkerose og bukkeblad opptrer i vannkanten. Furu og noe ørevier opptrer i kanten av
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myra opp mot kanten av dødisgropa. B ratthellingene ned mot tjernet har potensial for funn av
krevende sopparter uten at slike er funnet. På den annen side er lokaliteten dårlig undersøkt
mht. slike og erfaring i fra Storetjernet litt lenger nord tilsier at krevende arter også kan
forekomme h er.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er minimalt påvirket. Det er kun et lite bryggeanlegg på sørsiden av tjernet .
Skogen har jevnt vært utsatt for hogst, selv om enkelte partier med eldre skog finnes i dag.

Skjøtsel og hensyn:
For best mulig å sikre naturverdiene bør h ogst unngås på flatene nede i dødisgropa og hogst
i bratthellingene bør kun skje i form av plukkhogst hvor eldre trær settes igjen . S kogsdrift er
grunneiers ansvar. Utfyllinger må unngås.

Verdisetting:
Lokalitete n er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en grytehullsjø med intakt
lavlandsmyr. Funn av ev . krevende sopp kan tilsi at verdien bør økes.

Figur 60 . Avgrensningen av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.
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Lokalitetsnr Naturbasen Hens moen
Naturtype Sandfuruskog
Utforming Rik sandfuruskog
Verdisetting Viktig (B )

Figur 61 . I den bratte vestvendte lisiden er skogen eldre og mindre påvirket av hogst enn på flaten ovenfor. Den
bratte hellingen medfører også at potensielt rikt sigevann kan medføre at krevende sopparter finnes, selv om
ingen så langt er funnet.

Innledning:
Lo kaliteten og avgrensningen er basert på kartlegging i forbindelse med
konsekvensutredning for mulig utvidelse av eksisterende grustak på Hens moen. Lokaliteten
ble befart av R ein Midteng , Asplan Viak den 23.10.2013 og 26.10.2012 . Lokaliteten er
mangelfullt undersøkt da arealet ikke er tenkt tatt i bruk til grusutnyttelse, og ligger utenfor
planområdet, selv om det ligger innenfor influensområdet. Lokaliteten er trolig også befart av
Tor Erik Brandrud i 2013 (jf. Brandrud 2014).

Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger i de bratte vestvendte lisidene mellom flata på Hensmoen og Hensveien i
nedkant av Kilemoen , som er et område som består av tykke løsmasseavsetning nord og øst
for det eksisterende grustaket. Avgrensningen mot nord er mot en kraftledning, og nord for
denne dominerer yngre skog. Avgrensning mot sør er mot areal utenfor planområdet.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av rik sandfuruskog og ifølge Brandrud 2014, en rik. Mosedomin ert
rasbratt «lågurtsandfuruskog» inkl. «skavgrasfuruskog». Dominerende vegetasjonstype er
«lavskog i lav - furu - utforming» (vegetasjonstype A1a i Fremstad 1997) med vanlige lavarter
som lys reinlav, islandslav og kvitkrull og stedvis en del furumose og etas jemose. Tyttebær,
røsslyng, krekling og b låbær dominerer i feltsjiktet .

Artsmangfold:
Ingen krevende arter er så langt funnet, men potensialet er relativt stort da potensialt rikt
sigevann sammen med eldre skog vil kunne gi en rik funga (soppflora) av sopp. Furu
dominerer, men det er også en del gran i undersjiktet samt noe spredt bjørk i oversjiktet.
Innslaget av bjørk tyder trolig på at noe sigevann forekommer i lisiden.

Fremmede arter:
Ingen fremmede arter ble registrert.

Bruk, tilstand og påvirkni ng:
Halvgammel eldre skog dominerer (hogstklasse IV). Et fåtall furuer >100 år finnes. Trolig har
lia nesten vært snau tidligere, men mest sannsynlig med spredte frøtrær. Svært lite dødved
finnes.

Skjøtsel og hensyn:
For best mulig ivaretagelse av lok aliteten bør s kogen få lov til å utvikle seg fritt. Ev. s jeldne
sopparter i området lever i direkte tilknytning til furutrærne ( gjennom mykorrhiza) slik at hogst
av furutrær ved forekomstene av sjeldne sopparter kan ød elegge levevilkårene for soppene.
Særl ig flatehogst er ødeleggende, mens plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikre
dagens kjente verdier.

Verdisetting:
Lokaliteten gis foreløpig verdien viktig ( B ) på grunn av at dette er den delen av Hensmoen
hvor noe av den eldste skogen finnes, samtidig som den bratte lisiden kombinert med
soltilgangen gjør at det er klare potensial for at lokaliteten kan huse krevende sopparter.
Rik ere bergarter medfører også økt potensial for krevende sopparter. Det er mulig at A heller
vil være riktig verdi, jf. Brandrud 2014.

Litteratur:
Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2014. Sandfuruskog og sandfuru skogsopper. Viktige
områder for biologisk mangfold. – NINA Rap port 1042. 74 s.
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Figur 62 . Avgrensning av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.
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Lokalitetsnr Naturbasen Storetjern
Naturtype Sandfuruskog
Utforming Rik sandfuruskog
Verdisetting Svært viktig (A )

Figur 63 . I den noe skrånende hellingen ned mot Storetjernet, er det gjort funn av krevende sopparter som best
storpigg (VU). Innslaget av stier er positivt for naturmangfoldet da dette fører til blotta mineraljord.

Innledning:
Lokaliteten og avgrensningen er basert på kartlegging utført at Ringerike soppforening i 2013
og i forbindelse med kartlegging gjort i forbindelse med konsekvensutredning for mulig
utvidelse av eksisterende grustak på Hens moen. Lokaliteten ble da befart av R ein Midteng ,
Asplan Viak 26.10.2012 .

B eliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger øst og sør for Storetjernet. Det finnes tykke løsmasseavsetning som
stedvist blir blottet langs enkelte stier og helninger i terrenget.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av ty pen rik sandfuruskog grunnet funn av sterkt kalkkrevende soppart.
Vegetasjonen er hovedsakelig av «lavskog i lav - furu - utforming» (vegetasjonstype A1a i
Fremstad 1997) med vanlige lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull og stedvis en del
furumose og etasjemose. Tyttebær, røsslyng, krekling og b låbær dominerer i feltsjiktet.

Artsmangfold:
Det er funnet flere rødlistearter i området. Disse er gullslørsopp (NT, nær trua), besk storpigg
(VU, sårbar), billeslørsopp (DD, kunnskapsmangel) og stankvokssopp (CR, kritisk trua).
Stankvokssopp er siden den første gang ble funnet i landet i 1948, kun funnet seks ganger,
hvorav siste funnet er i fra 2013 på Hensmoen. Alle disse sopp ene danner sopprot
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( mykorrhiza ) med gran og furu og forekommer mest i kalkfuruskog men også i baserik e
sandfuruskog er . Ingen krevende karp arter er funnet. Furu er i praksis eneste treslag.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Yngre og middelaldrende skog dominerer (hogstklasse II - IV). Det finnes enkelte turstier i
området.

Skjøtsel og hensyn:
For best mulig ivaretagelse av lokaliteten bør s kogen ikke flatehogges, men plukkhogges
hvor de eldste trærne spares. De s jeldne soppartene i området lever i direkte tilknytning til
furutrærne ( gjennom mykorrhiza /sopprot ) slik at hogst av furutrær ved forekomstene av
sjeldne sopparter kan ød elegge levevilkårene for soppene. Særlig flatehogst er
ødeleggende, mens plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikr e dagens kjente verdier.

Verdisetting:
Lokaliteten gis verdien svært viktig ( A ) på grunn av forekomster av flere rødlistearter hvorav
én kritisk truet.

Figur 64 . Avgrensning av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.
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6.5.6 V erdivurdering

Arealet som ikke er avgrenset som naturtypelokaliteter eller hvor det ikke er funnet
rødlistearter er gitt liten verdi. Arealet avgrenset som naturtypelokaliteter er hhv. gitt middels
verdi (C - lokaliteten) og stor verdi ( A - og B - lokaliteten).

Tabell 8 : Verdivurdering etter DN - systemet og Statens Vegvesen Håndbok 140 (2006) inkl. nyversjon 2014.

Område/
lokalitet

Lok_id Lokalitetsnavn /
område

Verdibegrunnelse
Verdi

Plan -
område

1 Hensmoen
utenom
naturtype -
lokaliteter

Ingen naturtypelokaliteter registrert, ingen
rødlistearter registrert.

Liten

Influens -
område

2 Hensmoe n Naturtypelokalitet med verdi B . Sandfuruskog
med potensial for rik soppflora . S tor

Influens -
område

3 Vesletjern Naturtypelokalitet med verdi C. Grytehullsjø.
Middels

Influens -
område

4 Storetjern
(rødlistefunn)

Arealet i tilknytning til rødlistefunnene
Stor
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6.5.7 Omfangs - og konsekvensvurdering

Konsekvensgraden er vurdert som liten negativ , da ingen naturtypelokaliteter eller
forekomster av rødlistearter blir berørt av tiltaket. Konsekvensgraden settes ikke til intet da
planområdet har et visst potensial for krevende arter selv om slike ikke er funnet. Regulert
plangrense berører ikke naturtypelokalit eten «Hensmoen».

Tabell 9 : Omfangs - og kon sekvensvurdering for planområdet som ligger delvis innenfor planområdet etter Statens
Vegvesen Håndbok 140 (2006)

Lokalitet Omfangsvurdering Omfang Konsekvens

Plan -
området

Arealbeslag et er stort, men
berører ikke verdisatte
områder.

Liten negativ

( - )

Influens -
området

Tiltaket berører ikke
naturtypelokaliteter eller
registrerte rødlistearter

Liten negativ

( - )

6.5.8 Usikkerhet

Kunnskapsstatus for sopp på Hensmoen er vurdert som nokså god . Lokaliteten er sjekket for
sopp i to soppsesonger, men disse sesongene var noe dårlige. På den annen side ble det
funnet en del individ og arter, men ingen interessante. En mindre del av planom rådet er
tidligere besøkt av soppkyndige uten funn av interessante arter . I 2013 ble areal innenfor
influensområdet rundt Storetjern besøkt av en rekke soppkyndige personer med resultat at
enkelte rødlistearter ble funnet, inkl. en kritisk trua art. Disse områdene vurderes å være mer
interessante enn planområdet pga. hellende terreng. Planområdet er flatt. Det kan likevel
ikke utelukkes at også rødlistearter finnes innenfor planområdet , og da helst langs stiene
selv om ingen er påvist.

6.5.9 Naturmangfoldloven

I Naturmangfoldlovens §§ 8 - 1 2 heter det at:

«§ 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.

§ 9. (føre - var - prinsippet)
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Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas s ikte 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.»

§ 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.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

Tiltakshaveren skal dekk e kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

§ 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.

6.5.10 Vurderin g av paragrafene 8 - 12 i naturmangfoldloven

Foreliggende utredning er en oppfølging av kravene i §§ 8 - 11. Det er gjennomført nytt felt -
arbeid innenfor planområdet for å vurdere om det har areal som kvalifiserer til å være
naturtypelokaliteter (DN - håndbok 13 , 1999, 2014) eller viktige viltområder (DN håndbok 11 -
2000), noe som oppfyller §§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre - var - prinsippet) .

Når nye naturområder planlegges tatt i bruk til utbyggingsformål, er det viktig at arealet først
undersøkes ved hjelp av kvalifisert personell, da kun om lag 2 0% (estimert til være 25% i
2017 ) av verdifulle områder (naturtypelokaliteter) er funnet ifølge rapporten « Ressursbehov
ved kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper » (Gaarder, Larsen, & Melby 2007). En
undersø kelse tidlig i en planfase vil ofte medføre at ev. konflikter mellom utbygging og
naturbevaring i større grad kan unngås ved at planene i større grad kan tilpasses
naturverdiene på stedet. En slik fremgangsmetode imøtekommer også kravene i
Naturmangfoldlov en.

Tiltaket er finansiert av forslagsstiller, noe som kan sies å være et bidrag til å oppfylle § 11.

I forhold til § 10 (samla belastning) vurderes det at sandfuruskog er en naturtype med
begrensa utbredelse, og spesielt forekomster som aldri har vært f latehogd. Sistnevnte er
forekomster hvor kontinuiteten i tresjiktet er blitt bevart, noe som er viktig for flere sjeldne og
rødlista arter som har sopprot (symbiose) med trærne. I denne plansaken er tre forekomster
av sandfuruskog blitt avgrenset som natur typelokaliteter og disse er henholdsvis verdisatt
som A - svært viktig, B - viktig og C - lokalt viktig. A - , og C - lokaliteten ligger utenfor
tiltaksområdet og blir ikke berørt. Heller ikke B - lokaliteten ligger innenfor dette (men den
ligger nærmere enn de andre) , og er derfor vurdert ikke å bli berørt av tiltaket. I forhold til §
10 (samla belastning) vurderes det derfor at denne ikke kommer til anvendelse da ingen
spesielle naturverdier som i nasjonal eller regional sammenheng er særlig verdifulle eller
verdier som er i tilbakegang, blir berørt av tiltaket.
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I forhold til §12 om for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet tas det
utgangspunkt i kjent driftsmetodikk som består i at grusen tas ut i ca. 30 meters høy stuff.
Vegetasjon langs gruskanten vil b li opprettholdt, og det vurderes at grustaket ikke vil gi
negativ påvirkning på vegetasjon utenfor uttaksområdet.
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6.6 Naturressurser

6.6.1 Innledning

Akershus, Oslo og deler av Buskerud har tett befolkede områder og opplever
befolkningsvekst. Veksten medfører behov for investeringer i bygg - og anlegg. Det er behov
for stor tilgang på byggeråstoffer som sand, grus og pukk. All bygging av infrastruktur er
avhengig av slike byggeråstoffer og det er viktig at tilgangen på ressurser er god.

6.6.2 Regionalt behov

Det regionale behovet for byggeråstoffer er i denne sammenheng vurdert til å omfatte
Buskerud, Oslo og Akershus. I de tre fylkene er det om lag 1,5 mil lioner innbyggere. I følge
statistikk fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) varierer det gjennomsnittlige årlige
forbruket av sand og grus mellom 2,5 og 3 tonn pr innbygger for regionen. Det medfører et
regionalt behov på 4,5 millioner tonn sand og gr us pr år. I all hovedsak blir sand og grus til
ovenfor nevnte fylker produsert i Buskerud og Akershus.

6.6.3 Ressursens størrelse og kvalitet

Sand - og g rusressursen på Hensmoen er langt større enn det som er avsatt i gjeldend e
kommuneplan og det som for e slås re gulert i denne sammenheng.

NGU har klassifisert forekomsten som nasjonalt viktig , og beskriver ressursen slik:

Aktuelle problemstillinger

Videre grusuttak vil redusere størrelsen av det geologiske landskapsmangfoldet på
Hensmoen, men dødislandskapet rundt grytehullssjøene Vesletjern og Storetjern,
som er vurdert å ha nasjonal kvartærgeologisk verdi, ligger utenfor planområdet.

Utredningsbehov

- Ressursens egnethet som byggemateriale vurderes
- Det regionale behovet for sand/grus som byggeråstoff beskrives
- Ressursens kvalitet og størrelse beskrives
- Ressursens varighet basert på årlig uttaksmengde beskrives.
- Eventuelle kvartærgeologiske verdier beskrives



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 89

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

Figur 65 : Utsnitt fra NGUs grusdatabase for forekomsten på Hensmoen

Figur 66 : Kart som viser forekomstens avgrensning på Hensmoen ( www.ngu.no/kart - og - data/kartinnsyn )
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6.6.4 Planforslagets varighet

Varigheten av planforslaget vil være avhengig av etterspørsel i markedet. Det betyr at
merkbare svingninger i produksjonsmengde vil forkomme. Dagens årlige uttaksmengder for
John Myrvang de senere år varierer mellom 200 000 tonn og 300 000 tonn. NorStone
estimerer en uttaksmengde på 150 000 tonn per år.

Tabellen nedenfor an gir ulik varighet av planforslaget ved ulik gjenn omsnittlig uttaksmeng de
pr år.

Tabell 10 : Sammenstilling av uttaksmengder over forskjellige tidsperspektiv. Tabellen viser at ressursens varighet
vil variere sterkt avhengig av etterspørsel i markedet. Grønne rader i tabellen indikerer stipulert fremt idig
uttaksmengde. Etter 43 år er NorStone AS ferdig mens Myrvang AS har en estimert driftstid på 75 år.

Tiltakshaver Planforslaget i millioner tonn
(faktor 1,5)

Årlig uttaksmengde i tonn Varighet i år

John Myrvang 22,5 200 000 112
300 000 75
400 000 56

NorStone 6,45 100 000 65
150 000 43
200 000 32

6.6.5 Kvartærgeologiske verdier

Kvartærgeologisk e verdi er er knyttet til området/moen øst for Begna og vest for E16 .
Forekomsten er et stort breelvdelta bygd opp til marin grense i en fjordarm i
Tyrifjordbassenget. Forekomsten er meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser
både for veg - og betongformål.

De kvartærgeologiske verdier knyttet til området beskrives i hovedsak som fire elementer.

1. Forming av landskapet ved siste istid og etterkommende tid med landheving og
danning av elveløpet til Begna.

2. «Dødis gropene» Storetjern og Vesletjern , som er former på overflaten som fremkom
etter at store isbreklumper/blokker som ble begravet i løsmasser smeltet.
Dødisgropene er naturlig, runde eller ovale forsenkninger i løsmassene der det nå er
dannet våtmark/ tjern.

3. Grus og sand i moen, som er byggeråstoffet. I overflaten ligger et 2 - 4 meter grovt
steinlag ( topplag ) . Under dette ligger sand - og gruslag som har 25 - 30 grader fall mot
syd. Kornstørrelsen avtar mot dypet og består i bunnen av massetaket av fin - og
ensgradert sand og til dels silt. Fordelingen mellom stein, grus og sand er antatt til å
være henholdsvis 5/25/70 %. Grus - og sandlaget antas å ha en mektighet («tykkelse
på laget») over fjell som er større en n det som reguleringsplanforslaget omfatter.

4. Grunnvannsmagasinet ligger på fjell i bunnen av avsetningen. Grunnvann nydannes
ved infiltrasjon av nedbør på avsetningen. Eventuelt uttak av grunnvann vil indusere
infiltrasjon av vann fra Begna. Mektigheten og utstrekningen på et utnyttbart
grunnvannsmagasin er ukjent, men det antas at dette har begrenset volum og av
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langt mindre verdi/omfang sammenhold t med grunnvannsforeko mstene på Kilemoen
(Ringerike vannverk )

6.6.6 Konsekvensvurdering i forhold til kvartærgeologiske verdier

Det har vært sanduttak på Hensmoen siden 193 0 - tallet. Driften hittil har påv irket moens
landskapselement ved at kanten av breelvdeltaet (distalskråningen) mot syd delvis er fjernet .
Også f remtidig drift vil påvirke endringen av lan d skapselementet ved videre fjerning av store
deler av deltaflaten med spor av vannløp på overflaten.

Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i kanten av breelvdeltaet , og eggen mot Begna
vil stå igjen og dokumentere den naturlige kanten av den oppr innelige deltaflaten mot vest.

6.7 Kulturminner og kulturmiljø

6.7.1 Innledning

Buskerud fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering høsten 2013.
Planområdet ble undersøkt visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner
innenfor planområdet, men det ble registrert 13 ikke fredete, arkeologiske minner.

Planområdet besto for det meste av flat furumo, stedvis hogstfelt, og ble undersøkt ved
utmarksregistrering. Alle kulturminner ble innmålt med DPOS. Utmarksregistrering går ut på
å synfare overflaten systematisk etter synlige strukturer. Slike strukturer er synlig enten som
forhøyninger eller nedgravinger i la ndskapet. Eksempler for slike kulturminner er jernvinne og
tilhørende kullgroper, gravhauger, rydningsrøyser, gamle veifar eller hustufter.

6.7.2 Dagens situasjon

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune, like nord for Hønefoss. Området ligger like sør
for et industriområde med jordbruksområder i øst, elva Begna i sørvest og et eksisterende
grustak i sør. Nordøst for industriområdet er det registrert et fangstanlegg med fire
fangstgroper, ID 22994. På Eggemoen et stykke øst for planområdet er det registrert ma nge
automatisk fredete kulturminner av ulike slag, men mellom Hensmoen og Eggemoen er det
en markert forsenkning i terrenget. De to moene er derfor ikke naturlig forbundet med
hverandre. Det er ikke tidligere funnet automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet .

Akt uelle problemstillinger

Kjente kulturminner skal beskrives og kartfestes. Visuelle og estetiske forhold
knyttet til kulturminner som landskapselementer, samt visuelle aspekter ved
kulturlandskapet vektlegges under temaet landskapsbilde.

Utredningsbehov

Arkeologiske registreringer i forbindelse med tiltaket skal gjennomføres.
Kulturminnelovens § 9 (undersøkelsesplikt mm) må oppfylles i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplan.
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6.7.3 Om regist r er ingsarbeidet

Registreringen ble gjennomført i perioden 20. - 22.08.13. Gnr 271/122 er en boligtomt og
271/286 er et industriområde og ble ikke undersøkt. Samtlige kulturminner ble registrert og
innmålt med DPOS.

Figur 67 : Undersøkelsesområdet for registrering av kulturminner og kulturmiljø.

6.7.4 Konklusjon

Det ble ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men til
sammen 13 ulike ik ke fredete arkeologiske minner. Kulturminnelovens § 9 er dermed oppfylt
for planområdet. Med unntak av en grøft med uviss funksjon, er resten av minnene groper.
De fleste er trolig etablert for å undersøke grunnen i forbindelse med etablering av grustaket.
Gropene er enten delvis dekket av hogstavfall (5 groper) eller brukt til å deponere masser (3
groper). I en grop ble det påvist kull, men er trolig et resultat av kullbrenning i nyere tid. Den
k ulturhistorisk e verdi en på disse minnene er vurdert som liten .

Gjennomføring av planen medfører at de arkeologiske minnene blir fjernet. På bakgrunn av
funnoversikten vurderes planen å gi liten negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø.
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Figur 68 : Oversikt over kulturminner funnet i nnenfor planområdet
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6.8 Forurensning

6.8.1 Støv

Generelt om støvnedfall

Konsentrasjon av mineralsk andel svevestøv fra virksomhetens totalvirksomhet avhenger
blant annet av knuse - og bearbeidingsprosesser, transport som fører til oppvirvlet støv fra
driftsveier/kjøreflater, uttaks områdets størrelse/beliggenhet og påvirkning fr a ytre faktorer
(særlig vind og nedbør).

Det er generelt i lengre tørre perioder med lite nedbør at høye konsentrasjoner av støvnedfall
kan forekomme i områder ved støvende bedrifter.

Støvnedfall kan begrenses blant annet ved bruk av vanningsanlegg, bepla ntning/vegetasjon,
innbygging av kildene, endring av driftsrutiner, samt redusert drift.

Grenseverdi for konsentrasjonsnivå

Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre
støvnedfallsmålinger målt i 30 - dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal
ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i forurensningsforskriftens § 30 - 5
overholdes.

Forurensningsforskriften § 30 - 5 angir grenseverdien i følgende setning:

«Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktivit eter fra virksomheten skal ikke medføre at
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel
målt ved nærmeste nabo, eller nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30 - 9.»

NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) bruk er til sammenligning følgende inndeling for målt
konsentrasjon av nedfallsstøv:
< 5 g/m2/30 døgn: Lite forurenset
> 5 g/m2/30 døgn: Forurenset
>15 g/m2/30 døgn: Meget forurenset.

Aktuelle problemstillinger

Utvidelse av grustaket medfører lengre levetid for uttaksområdet og økt
produksjonsvolum da det blir 2 virksomheter som skal drive parallelt. Dette vil
medføre noe økt støy og støv over flere antall år som kan virke sjenerende for
naboer.

Støv dannes som følge av uttak av sand/grus og intern transport til og fra anlegget
og spres i nærmiljøet.

Utredningsbehov

Det er behov for å utføre støyberegninger for samlet aktivitet på området. Det skal
utarbeides støykotekart. Beregningsresultatene vurderes opp mot retningslinjene i
rundskriv T - 1442/2012. Tiltak mot støy skal vurderes og i nødvendig grad fastsettes
i plan en.

Eventuelle tiltak mot støv skal beskrives. Det skal redegjøres for hvordan
støvnedfall eventuelt kan være et problem for omgivelsene.
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Metode

Faktorer som påvirker målte nedfallsverdier er:

Avstand til trær og b ygninger
Bakgrunnskilder som kan generere vegstøv
Nedfall fra trær etc.

Plassering av støvsamler , behandling og analyser er utført etter standarden NS4852.

Målestasjon og resultater

Støvmålingene ble utført i perioden 18.06. 2012 – 18.07.2013 (13 perioder) og er utført i ett
stasjonært målepunkt med analyser av støvnedfall hver 30. dag. Målepunktet er plassert sør
for garasje n til Nymobakken 40 .

Oversikt over området og plassering av målepunktet er vist i figuren nedenfor.

Figur 69 : Plassering av målestasjon 1, Nymobakken 40 , sør for garasjen .

Måleresultatene s om foreligger for målestasjonen er vist i tabell en nedenfor .
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Tabell 11 : Støvnedfall resultater, målestasjon 1. Heen i perioden 18.06.12 - 18.07.13 (13 måleperioder)
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Figur 70 : Grafisk fremstilling av måleresultatene

Vurdering av måleresultatene

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13
måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet. Målepunktet kan kar akteriseres som lite forurenset.

B oligen Nymobakken 40 er relativt nær vegen og kan i tørre perioder bli utsatt for oppvirvlet
støv fra Nymob akken ved forbipasserende transport. T iltak mot støvnedfall kan eksempelvis
være å innføre feie - og spylerutiner av vegen og fukting av last .

Basert på de hittil utførte måleresultatene, forventes det at støvnedfall ikke blir vesentlig
endret for fremtidig situasjon . Det stilles imidlertid krav i reguleringsbestemmelsene om at
m åling av støvnedfall skal utføres samtidig med oppsta rt av grusuttak på gbnr. 92/2/2 for å
avdekke de faktiske forhold.
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6.8.3 Støy

Regelverk

T - 1442/2012

Klima - og Miljø de partementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T -
1442 /2012, legges til grunn ved behandling av planer og enkeltsaker etter plan - o g
bygningsloven. Retningslinjen kommer til anvendelse f.eks. ved etablering av ny støyende
virksomhet, samt ved reguleringsplanprosess for eksisterende virksomhet. Retningslinjen er
veiledende og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag for
innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. fylkesmannen.

Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU - regelverkets metoder og målestørrelser, og er
koordinert med støykrav gitt av Forurensningsforskriften og teknisk forskrift til plan - og
bygningsloven.

LDEN er A - veid ekvivalent støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night) med 10 dB / 5 dB
ekstra tillegg på natt / kveld. Tidsperiodene dag, kveld og natt omfatter:

Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07.

Etter EU - direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter og krave t skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situas jonen man har ved
beregningene når beregningshøyden fastsettes. For uteplasser bruker man ofte å beregne
støy i 1,5 meter høyde over b akken/platting/balkongdekke for å gi et mer reelt inntrykk av
støybelastningen der man oppholder seg.

T - 1442/2012 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for
arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T - 1 442/2012 for detaljer)

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtend e tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Hvit sone er en sone som angir områder med tilfredsstillende støyforhold.

Anvendelse av retningslinjen T - 1442/2012:

Grenseverdier for inndeling av støysonene fra aktivitet tilknyttet masseuttak er vist i Tabell
12 . Iht. støyretningslinjen skal boliger og annen støyfølsom bebyggelse ikke ha støynivåer
som overstiger nedre grense for gul sone. Utdypninger:

Grenseverdiene for ekvivalentnivå fra masseuttak gjelder døgnmiddelverdier (verste
døgn).
Grenseverdien med impulslyd kommer til anvendelse når denne typen lyd opptrer
med gjennomsnitt mer enn 10 ganger pr. time. Med impulslyd menes kortvarige,
støtvise ly dtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen
«highly impulsive sound» som definert i T - 1442/2012 kap. 6. Pigging er typisk en slik
aktivitet.

Soneinndeling uten impulslyd er lagt til grunn på bakgrunn av støykarakteristikken til de ulike
kildene og aktivitetene som foregår i grustaket.
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Tabell 12 : Kriterier for soneinndeling for støy fra øvrig industri (uten helkontinuerlig drift).

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og søn -
dager/helligdager

Utendørs
støynivå i
natt -
perioden kl.
23 - 07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og søn -
dager/helligdager

Utendørs
støynivå i
natt -
perioden kl.
23 - 07

Øvrig
industri

Uten
impulslyd:

LDEN 55 dB1

Levening 50 dB2

Uten impulslyd:

Lørdag: LDEN 50 dB

Søndag: LDEN 45 dB Lnight 45 dB3

LAFmax 60 dB4

Uten
impulslyd:

LDEN 65 dB

Levening 60 dB

Uten impulslyd:

Lørdag: LDEN 60 dB

Søndag: LDEN 55 dB Lnight 55 dB

LAFmax 80 dB

Med
impulslyd:

LDEN 50 dB

Levening 45 dB

Med impulslyd:

Lørdag: LDEN 45 dB

Søndag: LDEN 40 dB

Med
impulslyd:

LDEN 60 dB

Levening 55 dB

Med impulslyd:

Lørdag: LDEN 55 dB

Søndag: LDEN 50 dB

Forutsetninger og metode

Generelt

Støy er beregnet med programmet Cadna A, versjon 4.3.1 44. Oppdraget er løst på grunnlag
av mottatt digitalt kartmateriale i 3D, informasjon innhentet på befaringer og møter, samt
støymålinger utført på stedet.

Etter EU - direktivets bestemmelser skal LDEN be regnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter. Kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Med hensyn på beregningshøyde skal man imidlertid ta praktiske hensyn til den
aktuelle situasjonen og tilpasse beregnings høyden til denne. Eksempelvis bør beregning av
støy på uteplasser foretas ved en høyde på 1 ,5 til 2 meter over mark. 4 meter
beregningshøyde er som regel representativt for en lav 2. etg.

Det er beregnet støykoter samt støy i utvalgte beregningspunkter. St øykoter er linjer trukket
opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i et rutenett. Støykoter er
derfor generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Det er i
beregningsmodellene benyttet rutenett på 1 0 x 1 0 met er mellom beregningspunktene. Alle
beregnede støyverdier presentert i dette notatet er beregnet som frittfeltsverdier, dvs. uten
fasaderefleksjon. Støy utenfor mest støyutsatte fasader er beregnet og vurdert.

Figur 71 viser sammenheng mellom økt omfang av støyende aktivitet og økning i støynivå.
Som det fremgår av figuren skal det være en betydelig endring/økning i støyende aktiviteter
før dette gir seg utslag i en en dring av støynivået.

1 LDEN er A - vei d ekvivalent støynivå for dag - kveld - natt med 5 dB / 1 0 dB ekstra tillegg på kveld/natt. Tidspunktene
for de ulike periodene dag: kl. 07 - 1 9, kveld: kl. 1 9 - 23 og natt : kl. 23 - 07.
2 Levening er A - vei d ekvivalentnivå for 4 timers kvelds p eriode, kl. 1 9 - 23.
3 Lnight er A - vei d ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode, kl. 23 - 07.
4 LAF max er det A - veide maksimal nivå målt med tidskonstant «Fast» på 1 25 ms .
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Figur 71 : Sammenheng mellom økning i støyende aktivitet i % og økningen i støynivå i dB. Eksempelvis vil en
dobling av driftstiden for alle støyende aktiviteter i et massetaksområde gi en økning av LDEN med ca. 3 dB
dersom øvrige forutsetninger (støykildetyper, plassering, osv.) holdes konstant.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite
at verdier for støynivå er f orholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at
et økt støynivå med 1 0 dB krever en tidobling i lydenergi.

Ulik økning av støynivå gir forskjellig reaksjon. En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå)
vil være merkbart, men det må en tidobling av lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at
støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme gjelder for reduksjon av støynivå,
det kreves en reduksjon på 2 - 3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell av oppfattet støynivå.
Se Tabell 13 for oversikt.

Tabell 13 : Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.

Økning Reaksjon

1 dB Knapt merkbart

2 - 3 dB Merkbart

4 - 5 dB Godt merkbart

5 - 6 dB Vesentlig endring

8 - 10 dB Dobbelt så høyt

Maskiner, utstyr og støyende aktiviteter

Informasjonen om driftstider og støykilder er innhentet på befaring og i møte med
oppdragsgiver. Asplan Viak utførte befaring/støymålinger i eksisterende uttaksområde
15.11 .2012.

Utstyrspark og støyende aktiviteter som er lagt til grunn for beregningene:

% øk ning i støyende aktivitet
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Matestasjon/sandsikteverk: Finlay Terex 390
Hjullastere, diverse typer: CAT 972G, Hitatchi 330, CAT 9 66 G, Cat 950G
Lastebil med tipplan, diverse typer: Volvo N 12 , etc.
Mobil siktestasjon: Keestrack Explorer 1800
Stasjonært sikteanlegg med 3 stk siktere
St asjonært knuseanlegg: kjeftknuser, spindelknuser, etc.
Tipping av masser i mater til kvern
Transportbånd
Opplasting i uttaksområdet og produksjonsområdet
Lastebiltrafikk; 145 (Myrvang) og 37 (UNI CON) = 182 tunge kjøretøy inn/ut for
dagens situasjon og 170 (Myrvang) + 37 (UNI CON) + 90 (NorStone) = 2 97 tunge
kjøretøy inn/ut for fremtidig situasjon

I støyberegningsmodellene er de benyttede lydeffektnivåene for de stasjonære kildene
utregnet basert på støymålingene for dagens produksjonsutstyr. For de mobile kildene er det
benyttet erfaringsdata for tilsvarende støykilder og data fra målingene.

Driftstider

Driftstidene varierer med behovet for produksjonsvolum. Det foregår ikke produksjon og uttak
av masser i helger. Kort beskrevet opereres det med to sett dri ftstider:

Anlegget i drift kl. 7 - 15:30 (normal drift)
Anlegget i drift kl. 6 - 22:00 (utvidet drift med to skift; kl. 6 - 14 / kl. 14 – 22)

Ved utvidet drift inn i kveldsperioden er deler av anlegget i drift; hjullastere, matestasjon,
transportbånd, sikteanleg g, opplasting, etc., men ikke knusing. I beregningene er det lagt til
grunn utvidet drift (verste døgn).

For fremtidig situasjon er det lagt til grunn tilsvarende støykilder og driftstider som for dagens
situasjon, men med økt tungtrafikk inn/ut til områ det iht. trafikktall fra trafikkberegninger utført
av Asplan Viak, nærmere beskrevet i kap. 6.10 .

For fremtidig situasjon er det lagt til forventede støykilder tilknyttet NorStone AS sin aktivitet
ved uttak i nordøstlig del av omr ådet, gnr/bnr 92/2/2. Tilsvarende støykilder som benyttes av
Myrvang i uttaksområdet i dagens situasjon er her lagt til grunn.

Driftssituasjon

I støyberegningsmodellen er det tatt utgangspunkt i opplysninger fra oppdragsgiver,
driftsplan og observasjoner f ra befaring/støymåling:
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Massene blir tatt ut med hjullaster og lastet inn i et stasjonært anlegg. I anlegget
splittes massen opp i forskjellige fraksjoner.
Produksjon og uttak på ca. kotehøyde 170.
Masser tas ut av Myrvang og NorStone i retning mot nord, nordvest og nordøst, ned
til kote 1 70 i fase 1, og deretter inntil 2 meter over grunnvannsnivå i fase 2 . Figur 72
viser et 36 års perspektiv for uttak av masser ned ti l kote 1 70.

Figur 72 : Dagens situasjon (t.v.) og prinsipp for uttak av masser med 36 års perspektiv (t.h.).

Beregninger og vurderinger

Støy fra aktivitet tilknyttet masseuttak

Det er utført støyberegninger for aktivitet tilknyttet masseuttak, med utgangspunkt i
forutsetninger som beskrevet ovenfor . Tabell 14 viser en oversikt. Beregningen fo r fremtidig
situasjon omfatter aktivitet fra begge aktørene ( John Myrvang AS og NorStone AS).

Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1 442)»
er lagt til grunn for støysonegrensene og vurderingen e . Konsekvensutred ningen tar
utgangspunkt i nedre grenseverdi for gul støysone LDEN 55 dB (uten skjerpelse for impulslyd)
ved vurdering av konsekvensene.

Tabell 14 : Støysonekart for dagens og fremtidig situasjon.

Driftssituasjon Aktører Grenseverd i gul
støysone

Støysonekart Merknad

Dagens situasjon,
uttak på kote 170,
drift kl. 6 - 22

Myrvang AS LDEN 55 dB Figur 78 Reguleringsplanens avgrensning
er vist med lilla linje.

Fremtidig situasjon,
uttak på kote 170,
drift kl. 6 - 22

Myrvang AS /
NorStone AS

LDEN 55 dB Figur 79

Støykildene tilknyttet Myrvang AS
er driftet videre mot nordvest i
uttaskområdet. Støykildene
tilknyttet NorStone AS er driftet
mot nordøst i uttaksområdet.

Utførte støyberegninger for dagens og fremtidig situasjon viser at st øysonene primært
dekker arealer innenfor reguleringsplanens avgrensning. Støyende aktiviteter som foregår i
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produksjonsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utb redelse. Foto
fra befaring/støymåling i uttaksområdet er vist i Figur 73 og Figur 74 .

Figur 73 : Bruk av hjullaster ved uttak av masser i dagens uttaksområde på kote 170. Foto: Asplan Viak.

Figur 74 : Hjullaster fyller uttaksmasser i sandsikteverket i uttaksområdet på kote 170. Foto: Asplan Viak.

Som det fremgår av Figur 79 og Figur 80 ligger nærmeste n aboer på Hen i nordvest, Vågård
i nordøst og Nymoen i sørøst utenfor de beregnede støysonene i dagens og fremtidig
situasjon. Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122, Nymobakken 40, ligger tett opp til områdene
der det foregår støyende aktivitet i grustaket. So m det fremgår av støyberegningene i Figur
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79 og Figur 80 skjærer gul sone gj ennom sørvestre del av eiendommen. Det er utført en
supplerende punktberegning av utendørs støy LDEN ved denne boligen for dagens og
fremtidig situasjon, vist i henholdsvis
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Figur 75
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og Figur 76 .
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Figur 75 :
Dagens situasjon. Støysoner og punktberegning av uten dørs støy LDEN fra Heen Grustak ved boligen på eiendom
gnr/bnr 271/122.
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Figur 76 :
Fremtidig situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Heen Grustak ved boligen på
eiendom gnr/bnr 271/122.

Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger på kotehøyde 194. Dominerende støyende
aktivitet tilknyttet Heen Grustak foregår primært på kotehøyde rundt 170. Som det fremgår av
punktberegningene har boligen beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støysone . At støyende aktivitet foregår nede i grustaket og skjermes av terrenget imellom
er en forutsetning.

Til tross for boligens nærhet til Heen Grustak er det ikke foreslått støyreduserende tiltak for å
begrense støy tilknyttet uttak og produksjon. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og
boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon.

Støy fra massetransport

Lastebiltrafikken mellom Heen Grustak og E16/Hensmoveien benytter Nymobakken
(kommunal veg). Trafikktall fra trafikkanalysen er lagt til grunn ved beregni ng og vurdering av
vegtrafikkstøy fra Nymobakken:
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Dagens situasjon (år 2015): ÅDT 220
o Trafikkbidrag Myrvang AS: ÅDT 1 20
o Trafikkbidrag Unicon : ÅDT 48

Fremtidig situasjon (år 2035): ÅDT 3 0 0
o Trafikkbidrag Myrvang AS: ÅDT 140
o Trafikkbidrag Unicon: ÅDT 48
o Trafikkbidrag NorStone AS: ÅDT 63

Fartsgrense: 50 km/t

Beregning av vegtrafikkstøy fra Nymobakken for dagens og fremtidig situasjon er vist i

henholdsvis Figur
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77 og Figur 78 .
Figurene viser støysituasjonen ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/1 22, Nymobakken 40.
La ngs øvrig del av Nymobakken mellom Heen grustak og E1 6/Hensmoveien er det ikke
støyfølsom bebyggelse.
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Figur 77 : Dagens
situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Nymobakken ved boligen på eiendom gnr/bnr
271/ 122.
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Figur 78 : Fremtidig
situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Nymobakken ved boligen på eiendom gnr/bnr
271/122.

Normal praksis (ref. Støyretningslinjen T - 1 442/2012 med tilhørende veileder M - 128/201 4)
ved vurdering av slike situasjoner er at støyfølsom bebyggelse der støynivået endres
merkbart (> 3 dB) som følge av økt trafikk, utredes videre for støyreduserende tilt ak.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 113

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

Som det fremgår ved sammenligning av

Figur 77 og
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Figur 78
beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN) ved boligen som følge av
trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone.

Oppsummering

Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved
Heen Grustak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her, skjermes av
omkringliggende terreng.

Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett opp til Heen Grustak. Til tross for boligens
nærhet til grustaket er det ikke foreslått støyreduserende tiltak for å begrense støy tilknyttet
uttak og produksjon. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og boligen gir tilstrekkelig
støyreduksjon og boligen har beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støysone. At støyende aktivitet foregår nede i grustaket og skjermes av terrenget imellom
er en forutsetning.

Øvrig omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene
i dagens situasjon og fremtidig situasjon.

Støysonenes utbredelse fra uttaksområdet forflyttes gradvis e tter hvert som masser tas ut
mot nord, nordvest og nordøst . Støysonenes utbredelse fra produksjonsområdet vil være
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mer konstant. Basert på støysonekartene vurderes de støymessige konsekvensene som
følge av reguleringsplanen til å primært være at støy tilkn yttet uttak og produksjon vil pågå
over lenger tid. Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone) vurderes
til å ha liten konsekvens for støy fra selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
flere lastebiler på Nymobakke n er en sannsynlig konsekvens.

Ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs
støynivå (LDEN) som følge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone .
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Figur 79 : Dagens støysituasjon med uttak på kote 170



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 117

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

Figur 80 : Fremtidig situasjon med uttak på kote 170
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6.9 Vanntema

6.9.1 Innled ning

I forbindelse med plan for framtidig uttak av sand - og grusmasser på Hensmoen er det behov
for å vurdere om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for Storetjern og Vesletjern inklusive
myrområdene rundt tjernene. Massene tas fra et stor t breelvdelta ( Hensmoen ) og de to
tjernene ligger i dødisgroper (grytehullsjøer) inne på moen.

Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at tjernene og
myrområdene rundt ikke blir berørt. Dersom det påvises eller er mulighet for utnyttbare
grunnvannsressurser innenfor framtidige massetaksgrenser , skal ressursen beskyttes ved at
det avsettes tilstrekkelig avstand mellom uttaksnivå og grunnvannsspeil.

Det er ett fellesvannverk og flere uttak av vann til enkelthus basert på grunnvan n i
Nymoenområdet og ved Østre Hen langs Begna. Flere av de private vannforsyningen vil
erstattes av kommunalt vann i forbindelse med pågående VA - utbygging i disse områdene.
Det er vurdert hvorvidt uttaket vil kunne påvirke drikkevannskilder basert på grun nvann
nedstrøms massetaket .

6.9.2 Naturforhold

Hensmoen er en stor breelvavsetning bygd opp til marin grense på ca. kote 200 og består av
grove, lagdelte masser. Vesletjern og Storetjern ligger i dødisgroper som såkalte
grytehullsjøer.

Grunnvannsnivå i avsetni ngen vil sannsynligvis korrespondere m ed elva (Begna), dvs. ligge
noe høyere enn elva med en gradient ut mot denne. Langs øvre del av avsetningen ligger
Begna på ca. kote 147.

Aktuelle problemstillinger

Storetjern som ligger nord for uttaksområdet er drikkevannskilde for ca. 30
husstander. Vesletjern er identifisert som en naturtypelokalitet og benyttes til
bading. Uttak ned til kote 150 vil redusere den naturlige beskyttelsen av
grunnvannsmagasinet under uttaksområdet.

Utredningsbehov

Det skal vurderes om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for S toretjern og
Vesletjern inklusive myrområdene rundt tjernene. Fremtidig uttaksnivå må avklares i
forhold til grunnvannsnivå og eventuell påvirkning av grunnvannsressursen må
identifiseres. Eventuell fare for forurensning beskrives i ROS - analysen.
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Figur 81 : Dagens massetak mot nord

6.9.3 Tidligere undersøkelser og vurderinger

Storetjern og Vesletjern er tidligere undersøkt i flere s ammenhenger og bl.a. vurdert av
Hanssen og Engelstad på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud i forbindelse med
våtmarksvernet av Ådalselva og av Kåre Elgmork (rapport 1974 ) . Området (vannene med
tilgrensende områder) ble da foreslått som landskapsvernområde på grunnlag av naturtypen
(sandmo - biotop) og innsjøtype ut fra limnologi (acido - /oksitrofe).

Det er utført sonde boringer i løsmasser med massebeskrivelser, boringer gjenn om
løsmasser og videre i fjell (vann - og energiboringer) og etablert løsmassebrønner. Figur 84
viser lokalisering av tidligere utførte undersøkelser o g relevante data for boringene der dis se
finnes, se Tabell 15 .

Ringerike kommune v/ vannverket er i gang med å fremføre ny vannledning til beboerne på
Hen og Nymoen. I forbindelse med dette arbeidet er det utført registreringer av eksisterende
private drikkevannskilder. Registreringene er utført av COWI AS og omfatter lokalisering , og i
noen grad status , m ed tanke på hvilke private vannkilder som beholde s som
drikkevannskilde , og hvem som vil påkobles det nye kommunal e anlegg et .

Kartutsnittene på Figur 82 og 8 3 viser aktuelt område med brønner og nytt ledningsanlegg.
Nybyen Vannverk beholdes , og kun noen få husstander i dette området ønsker kommunalt
vann.
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Figur 82 : Eksisterende brønner og Nybyen vannverk, samt nye og eksi s terende vannledninger

Figur 83 : Eksisterende brønner og Østre Hen Vannverk, samt nye og eksisterende vannledninger

Østre Hen Vannverk er besluttet nedlagt. Her skal alle tilknyttes kommunalt vann. Det er
noen enkeltbrønner innimellom. Mesteparten ønsker kommunalt vann , men det er noen som
vil behold e egen brønn.
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Figur 84 : Brønner og boringer på Hensmoen . Blått er fjellborin g, gult er løsmassebrønner og rødt er sonderinger.
S onderingene sør for 11,12 og 14 gir ingen ny info. F jellblotning øst for og inntil Vesletjern er vis t med rosa i rød
sirkel.
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Tabell 15 : Data brønner og boringer

Brønn
nr

Type
boring

Lagdeling Total
dyp

Dyp til
grunnvann

Kote, ca. for
grunnvann

Kommen -
tarer

1 fjellbrønn 60
2 Filterbrønn Sand og grus 36 32 168 Til fjell?
3 Sand, grus 6 3,3 195 Til fjell?
4 fjellbrønn 0,5 m løsmasse over fjell 85
5 fjellbrønn 4 m løsmasse over fjell 120
6 Fjellbrønn,

energi
22,5 m til fjell 220 18 182 GV - nivå i

fjell
7 sondering finsand 6,5 Til fjell?
8 sondering finsand 7,6 Til fjell?
9 sondering finsand 15 Ikke fjell
10 sondering sand 19 Ikke fjell
11 sondering sand 31 Ikke fjell
12 sondering Sand, grus.

Finsand på 27 m
27 Ikke fjell

13 sondering sand 18 Ikke fjell
14 sondering sand 29 Antatt fjell

6.9.4 Utførte undersøkelser i forbindelse med planarbeidet

For å kunne dokumentere grunnvannsnivå mellom massetaket og Vesletjern er det etablert
to observasjonsbrønner sør for Vesletjern merket B1 og B2 på figuren nedenfor. Det er gjort
observasjoner av grunnva nnsnivå i B1 og B2 og brønnene er nivellert, dvs. tatt høyde i moh
på brønntopp. Boring ble gjennomført i uke 41, 2014 . N ivellering av brønntoppene ble utført
24.10.14.

Boringene B1 og B2 er også utført som fjellkontrollboringer, dvs. ført til fjell. Brøn n B1 er en
110 mm brønn i grustaket. Brønndimensjonen muliggjør uttak av vannprøver og brønnen ka n
i beste fall benyttes til uttak av grunnvann . For den nordre brønnen , B2 ved Vesletjern , er det
boret en 63 mm brønn som kun er egnet til logging av grunnvan nsnivå . For begge brønnene
er forboret med foringsrør på ca . 200 mm for uttak av masseprøver for hver meter.

Undersøkelsesboringene gir svar på risiko for påvirkning på Vesletjern og Storetjern,
løsmassenes egenskaper med tanke på beskyttelse av underliggende grunnvann, og
behovet for umettet sone over grunnvannsmagasinet etter uttak av masser. Boringene gir
også dybde til fjell og tykkelsen på vannførende lag i løsmasser over fjell i borpunktene.

Det er utført flere dybdemålinger sentralt i Vesle tjern. Målingene viste at største dyp er ca.
6,7 m ved relativt høy vannstand i tjernet. Samtidig ble det målt temperatur, oksygen i mg/l,
ledningsevne og pH. Oksygenmetning er beregnet.
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Figur 85 : Lokalisering av etablerte observasjonsbrønner med koordinater og nivellerte høyder

Tabell 16 : Loggprofil fra Vesletjern

Loggpunkt Temp
(C)

Oksygen
(mg/L)

Oksygen -
metning (%) pH

Ledningsevne
(µS/cm)

Dyp
(m)

1 6.24 3.98 33.2 6.57 13.1 5.47

2 6.14 4.02 33.4 6.54 13.1 5.63
3 6.14 4.03 33.5 6.43 14.4 6.14

4 5.99 3.99 33.1 6.38 17.0 5.14
5 5.95 4.04 33.4 6.30 13.0 3.63
6 5.87 4.17 34.4 5.92 17.7 6.61

7 5.85 3.97 32.8 5.74 35.7 6.41
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6.9.6 Vurderinger

Figuren nedenfor viser et skjematisk profil basert på data for grunnvannsnivå i B1 og B2,
data fra logging av Vesletjern (6,7 m dypt) , terrenghøyder og dyp til fjell registrert ved boring i
B1 og B2.

Figur 86 : Skjematisk snitt fra Begna til B1 og videre til B2 og Vesletjern

Snittet i Figur 86 viser profilet fra Begna (Hensfossen) til B1 (fra sørvest mot nordøst) og til
B2 og Vesletjern (fra sørøst mot nordvest) med terreng (grønt), grunnvannsnivå (blått) og fjell
(grått).

Nivå for grunnvann og fjell finnes bare fra tre punkter lang s en lang li nje, dvs. fra Begna ved
Hensfossen, ved B1 og ved B2. Få observasjonspunkter gi r betydelige usikkerheter i 3D.
Fjelltopografien er sannsynligvis preget av mindre koller og kløfter under løsmassedekket og
grunnvannet kan styres og ligge i flere «bassenger» avhengig av fjellgrunn.

Observasjonene av grunnvannsnivå, med særlig vekt på observasjoner i B2, viser at
grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 meter under bunnen av Vesletjern . Vesletjern er et
såkalt hengende vannspeil og er ikke påvirket av grunnvanne t og grunnvannsnivå i
løsmassene under tjernområdet. En eventuell påvirkning på grunnvannsnivået ved uttak av
masser vil ikke påvirke Vesletjern eller myrområdene rundet tjernet.

Det er fjell opp til kote 196 inntil og vest for Vesletjern . Mellom Vesletjer n og Storetjern går
terrenget opp til kote 208, dvs. ca. 8 meter høyere en terrasseflata på Hensmoen for øvrig.
Det er svært sannsynlig at det er områder med relativt grunt på fjell mellom Vesletjern og
Storetjern. Fjelltopografien vil være styrende for gr unnvannsnivå i området nord for
Vesletjern og i området rundt Storetjern.

Figur 87 : Profilsnitt fra nordsiden av Vesletjern, gjennom B2 og B1 og videre i rett linje gjennom dagens
masseuttak. Profilet viser dybde til fjell, grunnvann og uttak av masser ned til 2 meter over grunnvannsnivå

Figur 87 viser p rofilsnitt fra nord siden av Vesletjern , gjennom B 2 og B1 og videre i r ett linje
gjennom dagens massetak. Profilet viser dybde til fjell og grunnvann i brønnene B1 og B2 ,
og antatt dybde til fjell og grunnvann langs hele profilet. Profilet viser Vesletjern med målte
dybder relatert til grunnvannsnivå.

Vesletjern
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På grunn av usikkerhet m ed hensyn på grunnvannsnivå under hele det framtidige
uttaksområdet , og ønsket om å en maksimal utnyttelse av ressursen , er det valgt å legge inn
planbestemmelse om uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå. Profilet på Figur 87 viser anbefalt
uttaksnivå inntil 2 m over grunnvannsnivå innenfor plangrensen . Planlagt uttak inntil 2 m over
grunnvannsnivå forutsetter at det etableres observasjonsbrønner for regis trering av
grunnvannsnivå i god tid før massene er tatt ut til aktuelt nivå. Dette er sikret i
reguleringsbestemmelsene.

Profilet i Figur 87 er basert på observasjoner og data fra to borebrønner. Det er grunn til å
anta at grunnvannsnivået i hele profilet, dvs. grunnvannsgradienten er noenlunde korrekt
vurdert, både mellom brønnene, men også nord for B1 og sør for B2. Vurderingen av
grunnvanns nivået er også basert på nivået i Begna.

Også dybde til fjell i profilet på Figur 87 er basert på kun to punkter, B1 og B2. Dette er et
mangelfullt gr unnlag for en slik vurdering . Fj elltopografien er sannsynlig langt mer kupert og
kan avvike betydelig fra det som er skissert .

Det må også understrekes at profilet i Figur 87 kun illustrerer forholdet m ed hensyn på
grunnvann og fjell i to dimensjoner. Et tilsvarende profil lenger øst vil kunne avvike vesentlig
fra profilet på Figur 87 , og det vil bli behov for framtidige boringer for registrering av
grunnvann, fjelldyp og informasjon om massenes sammensetning som grunnlag for
ressursvurdering og uttaksdybde .

Grunnvann som strømmer under massetaket vi l drenere mot Begna med sannsynlig
strømningsretning mot sør - sørvest, dvs. mot området som forsynes fra private
drikkevannskilder i Nymoen - området. Uten at forholdene er unders økt i detalj, vil vi anta at
de private vanninntakene i dette området er ulike , alt fra enkle kildeinntak til gravde brønner
og ev . grunne borede løsmassebrønner. Råvannskilden er grunnvann fra kilder og
grunnvannsutslag.

Nybyen Vannverk beholdes og kun noen få husstander i dette området ønsker kommunalt
vann. Grunnvann som mater brøn ner og kildeutslag i dette området vil delvis kunne komme
fra området med dagens masseuttak og også fra området for framtidig masseuttak.

Østre Hen Vannverk er besluttet nedlagt og tilknyttes kommunalt vann. Det er imidlertid
fortsatt noen som vil beholde egen brønn. Dette området ligger oppstrøms planlagt
masseuttak og grunnvannsstrømmen til kildeområdet kommer fra nordøst og oppstrøms
planlagt masseuttak.

6.9.7 Kon klusjon

En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke
påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket , og
observasjoner av grunnvannsnivå indikere r tydelig at Vesletjern ikke har kontakt med
grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor mektighet under planlagt
massetak. Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut til å være avgrenset
til et tynt vannførende lag over fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs.

Planlagt uttak av masser innt il 2 m over grunnvannsnivå må i framtiden baseres på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sand laget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over grunnvannsnivået , gir tilstrekkelig
beskyttelse av grunnvannet. Utførte boringer viser også at massene som er påtruffet på dette
nivået er finkornige og gir god beskyttelse.

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme mot nedenforliggende
drikkevannskilder i Nymoen - området og utgjøre en andel av grunnvannet som tas u t til
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drikkevann for private vannforsyninger. E t gjenværende sandlag på minst 2 m over
grunnvann under massetaket , vil gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.

D et er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak beskyttes mo t forurensning. Uttak av
sand inntil 2 meter over grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i
reguleringsplan forslaget. H åndtering og forebyggende tiltak ved lagring av drivstoff ,
kjemikalier og oljeprodukter ivaretas i for urensningsforskriften kap. 18. F or eventuelle
nedgravde oljetanker gjelder kap. 1 i samme forskrift.

6.10 Transport og trafikk

6.10.1 Innledning

I forbindelse med plan for framtidig uttak av sand - og grusmasser på Hensmoen er det behov
for å vurdere de trafikale konsekvensene for lokalvegnett og beboere i området. Det er vik tig
å sørge for at utbyggingen lar seg gjennomføre uten større konsekvenser for beboere på
Vågård og trafikk til - fra Hensmoen industriområde.

Viktige temaer er trafikksikkerhet i Nymobakken og fremkommelighet i krysset E16 -
Hensmoveien.

6.10.2 Dagens situasjon

Dagens t rafikkmengder – ÅDT 2015

I Figur 88 er anslått trafikk for de viktigste vegene f o r trafikk til og fra Hensmoen sandtak vist.
Trafikk inn Hensmoveien er anslått med bakgrunn i differansen mellom trafikk nord og sør for
krysset ved E16 . Trafikktallene på E16 er hentet fra NVDB og det er årsdøgntrafikk som er
oppgitt (ÅDT).

Det vil i all hovedsak være trafikk til - fra planområdet som benytter Nymobakken nord for
Nymoen boligområde , men det legges inn en øvrig lokaltrafikk på 5 0 ÅDT for å ta høyde for

Aktuelle problemstillinger

Planforslaget vil medføre økt trafikk med tunge kjøretøy da det er to virksomheter
som skal drive parallelt. Trafikkbildet vil også vare over flere år. Transport fra
anlegget kan medføre ulemper for myke trafikanter.

Trafikksituasjonen etter at grusuttaket er avsluttet er det ikke grunnlag for å gi
nærmere vurdering av nå.

Utredningsbehov

Omfanget av den samlede trafikkgenerering f or dagens og fremtidig virksomhet skal
beskrives og vurderes opp mot vegens standard. Det skal gjennomføres en
vurdering av krysset E16 - Hensmoveien med tanke på den trafikkøkningen tiltaket
medfører. Trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleve ger skal vurderes.
Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.
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trafikk fra Nymoen til Hensmoen. I planprogrammet er det oppgitt at halvparten av
uttaksmen gden blir levert til bedrifter på Hensmoen (Unicon og Spenncon) , og den
resterende halvpart blir fraktet med bil ut på E16 til forbrukerne.
Tabell 17 viser beregnet eksisterende trafikk til - fra Myrvang sandtak . VDT står for
virkedøgnstrafikk og representerer gjennomsnittlig døgntrafikk man - fre. Det er regnet med
230 arbeidsdager i året, og at hver ansatt i snitt genererer 2,5 bilturer per dag (Hb V713
Trafikkberegninger) .

Tabell 17 Dagens trafikk til planområdet

Figur 88 ÅDT på vegnettet i 2015
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Trafikkulykker i årene 2007 - 14

Det har vært f ire ulykker på lokalvegnettet ved planområdet, alle med lettere skade som
utfall. Av disse er det kun et ulykkessted som vil trafikkeres av trafikk til og fra planområdet .
Det er ulykken i Nymobakken (jfr. Figur 89 ) . Denne ulykken er en møteulykke som hendte på
vinterføre i et område med god sikt. Iht. rapporterte ulykker er det ingenting som tilsier at
veien inn til planområdet er trafikkfarlig.

Figur 89 Ulykker på lokalvegnettet ved planområdet. Grønne ringer indi kerer ulykker med lettere skade

Kollektivtilbud

Brakar AS trafikkerer området med rutebuss 232. D enne stopper på Vågård, Hensmoen
industriområde og Nymoen. For ansatte i planområdet vil det være tre avganger om
morgenen og to avganger etter endt arbeidstid som kan benyttes.

Figur 90 De tre nærmeste bussholdeplassene til planområdet
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Myke trafikanter

Det er ikke eget tilbud til myke trafikanter i Nymobakken . Det betyr at gående og syklende
mellom Nymoen og Hensmoen Industriområde og Vågård boligområde vil måtte bruke
veibanen. For skole - el e ver på Vågård er det om lag 6 km til barne - og ungdomskolene i
Hønefoss (Ullerål og Hov). Avst anden gjør at elevene har rett til skoleskyss , og dermed bør
ikke Nymobakken regnes som skolevei.

Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter , og beregnet fremtidig ÅDT er 3 00 (jfr.
kapittel 6.1 0 .3 ) . Ifølge Håndbok N100 vil det ikke være krav til eget til bud for gang - og
sykkeltrafikken på en vei av denne typen (Sa3).

Figur 91 Kart over de lokale boligområdene
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6.10.3 Konsekvensvurdering

Generell trafikkvekst på E16

For å beregne en generell årlig trafikkvekst på E16, er det benyttet data fra et tellepunkt
lenger nord (jfr.

Figur 92 ). Ut i fra telledataene er det beregnet at de t har vært ca. 2 % årlig trafikkvekst i
perioden 2004 - 2008. Den samme trafikkveksten benyttes til å fremskrive trafikken på E16
Ådalsveien nord fo r Hensmoen .

Figur 92 Tellepunkt på E16 benyttet for å estimere generell vekst er markert med rød ring.

Trafikkmengder etter utbygging – ÅDT 2035

Beregnet fremtidige trafikkmengder etter etablering av ny aktør ved sandtaket (NorStone) er
vist i Figur 93 og
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Tabell 18 . I Hensmoveien er det i tillegg lagt inn en trafikkvekst fra Spenn con Rail sitt områd e
på 200 ÅDT. Denne økningen er basert på COWI si tt trafikknotat datert 17.april 2015 i
forbindelse med nylig vedtatt d etaljregulering for Spenncon Rail Hensmoen og Vågård
skytebane .

Totalt er det beregnet en trafikk til planområdet på 250 ÅDT etter utbygging. Dett e innebærer
en trafikkvekst på 8 0 ÅDT. I Nymobakken nord er trafikken anslått til 300 ÅDT.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 132

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

Tabell 18 Fremtidig trafikk til planområdet

Figur 93 Beregnet ÅDT år 2035

Atkomst til sandtaket

Dagens utforming av atkomsten til sandtaket gir god fremkommelighet for lastebiler og andre
kjøretøyer. Radien for venstre - eller hø y re svinging vurderes som stor nok. For avkjørsler
med ÅDT > 50, bør hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkelkurve med radius R = 9 m.
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Figur 94 Avkjøring til Heen sandtak i Nymobakken

Med hastighetsnivå på 60 km/t skal L2 være på 6 meter med mer enn 50 i ÅDT. L1=Ls
(stoppsikten) vil være på 60 meter for en rettstrekning av denne ty pe veg (Sa3). Dette er
basert på Statens vegvesens håndbok N100 og utforming etter krav for avkjørsler vist i Figur
95 . Sikt i atkomsten til sandtaket vurderes som god og tilfredsstiller disse kravene.

Figur 95 Siktkrav i avkjørsler fra Håndbok N100

K ryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset Hensmoveien X E16 Ådalsveien som
adkomst fra hovedveinettet . Dette krysset er i dag kanalisert som vist i Figur 96 og Figur 97 .
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Figur 96 Flyfoto av kryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien

Figur 97 Vegbilde av kryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien

Kap asitetsberegninger av krysset

Som tidligere beskrevet er det i dagens situasjon 4.650 ÅDT på E16 nord for krysset og
6.700 ÅDT sør for krysset. Basert på dette anslås trafikken i Hensmoveien til 2.500 ÅDT i år
2015.

Kapasitetsberegninger av krysset gjøres basert på timetrafikk. Timetrafikken i krysset er
beregnet ut i fra døgntr afikkmengdene. Det er anslått at 12 % av døgntrafikken finner sted i
den mest trafikkerte ettermiddagstimen, og om morgenen er det anslått mellom 10 - 12 %
avhengig av tilfart.

Beregninger av kryssets kapasitet er gjort ved hjelp av kryssberegningsverktøyet SIDRA 6.1.
SIDRA er et dataverktøy for detaljert beregning og vurdering av kapasitets - og
avviklingsforhold i ulike krysstyper. Programmet beregner en rekke parametere for vur dering
av kryssløsninger som for eksempel kapasitetsutnyttelse , forsinkelser og kølengde . En stor
fordel med SIDRA er at det er enkelt å sammenligne ulike kryssløsninger for å finne fram til
den mest optimale regulering.
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En belastningsgrad på 0,5 tilsvarer at halvparten av den teoretiske kapasiteten er brukt opp. I
teorien vil man unngå belastningsgrader over 0,85 når man planlegger et kryss. For
vi keplikt kryss ligger denne belastningsgraden noe lavere.

Figur 98 viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene.

Figur 98 Utforming lagt til grunn for beregninger av kapasitet i kryss

Kapasitetsberegninger av dagens situasjon er vist i Figur 99 . Det er svært lave verdier for
både forsinkelse og kapasitetsutnyttelse per tilfart. Kapasitetsberegningene viser med andre
ord at det ikke er noe trafikkavviklingsproblemer i krysset hverken i morgen - eller
ettermiddagsrushet. Det stemmer godt overens med feltobservasjoner av krysset.

Figur 99 Kapasitetsberegninger av krysset ved E16 i år 2015, morgentim e til venstre og ettermiddagstime til
høyre . I boksene er belastningsgrad og gjennomsnittlig forsinkelse per veg arm vist.

Kapasitetsberegninger av fremtidig situasjon, etter utbygging, er vist i Figur 100 .
Kapasitetsutnyttelsen øker noe på E1 6, som følge av beregnet trafikkvekst, men det er
fortsatt ingen trafikale problemer i krysset.
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Figur 100 Kapasitetsberegninger av krysset ved E16 i år 2035, morgentime til venstre og ettermiddagstime til
høyre. I boksene er belastningsgrad og gjennomsnittl ig forsinkelse per veiarm vist.

Kapasitetsberegningene av fremtidig situasjon viser at det er en stor re st kapasitet i krysset.
Det gjør at en med stor sikkerhet kan slå fast at det ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i
dette krysset i fremtiden, selv om det viser seg at fremtidig trafikkmengde er noe større enn
det som er beregnet.
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6.11 Sysselsetting – samfunnsmessige konsekvenser

6.11.1 Vurdering

John Myrvang AS driver i dag Heen Grustak . Gjennom reguleringsplanforslaget sikres
langsiktighet for bedriften, samt legger til rette for at NorStone AS kan etablere seg på
Hensmoen.

Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk . John Myrvang AS antar at fremtidig årlig uttak vil ligge på
300 000 tonn/år mo t dagens uttaksmengde som ligger opp mot 250 000 tonn/år. Økningen vil
trolig ha marginal innvirkning på antall sysselsatte.

Planforslaget legger til rette for at en ny grusprodusent, Norstone AS, etablerer seg på
Hensmoen. NorStone AS planlegger å ta ut ca. 150 000 tonn/år som vil generere 4 - 5 nye
årsverk.

NorStone AS og John Myrvang AS vil til sammen bidra med skatteinntekter til kommunen fra
de ansatte, bedrifts - og eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold .

I 2011 var d et iht. SSB sysselsatt 14 042 personer i Ringerike kommune. Virksomheten gir
således ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen, men inngår i underskogen av
små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapningen og
skatteinntektene i regionen.

D et er tre industribedrifter på Hensmoen som John Myrvang AS leverer råstoff til. Disse
bedriftene syss elsetter til sammen ca. 250 personer, og drar fordel av beliggenheten nær
sandforekomsten. Uten fremtidig drift i sandtake t kan disse virksomhetene bli tvunget til å
flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.

Utredningsbehov

Det gjøres en enkel vurdering av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk
sammenheng.
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6.12 Sikkerhet og istandsetting

6.12.1 Istandsetting av området etter avsluttet drift

For å sikre at masseuttaket avsluttes på en forsvarlig måte og etterlater et landskap som tar
hensyn til de naturgitte kvalitetene i området, har reguleringsplanen bestemmelser om
hvordan skråninger og annet terreng skal behandles og revegeteres . Det er og så stilt krav
om at produksjonsanlegg og andre installasjoner skal fjernes når driften avsluttes .
Planforslaget beskriver et hovedgrep hvor uttaket og revegeteringen foregår etappevis
ettersom massene er ferdig tatt ut til endelig bunnivå. Fortløpende reve getering før endelig
bunnivå er nådd, er uheldig da jord og planter vil spre seg og forurense ressursen .

Etter at det foreligger godkjent reguleringsplan, må John Myrvang AS søke om utvidet
konsesjonsområde ved sin driftskonsesjon samt at NorStone AS må sø ke om
driftskonsesjon. Direktoratet for mineralforvaltning vil etter Minerallovens § 51 stille krav om
økonomisk sikkerhetsstillelse som sikrer penger til istandsetting av uttaksområdet dersom
bedriften e skulle gå konkurs .

6.12.2 Etterbruk av området

Underveis i planarbeidet har det vært drøftet hvordan man vil bruke området etter at alle
massene er tatt ut . Mulig etterbruk kan, avhengig av grunneiers ønske/ kommunens behov,
for eksempel være utbyggingsområder (næring, industri), deponiområde eller
LNF/friluftsområ de.

Den lange driftsperioden tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket er
ferdig tatt ut. Kommuneplanen er derfor det rette verktøyet for å avklare etterbruken av
området.

ROS - analyser er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å kartlegge risiko og sårbarhet. I
henhold til Plan - og bygningslovens § 4 - 3 skal risiko - og sårbarhetsanalyser gjennomføres i
forbindelse med utarbeidelse av planer for utbygging. Funn fra analysene skal integreres og
følges opp i reguleringsplanen. ROS - analysen vil vedlegges planforslaget.

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet sk al settes i stand. Det skal vurderes
om og hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet kan gjennomføres.
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7 RISI KO OG SÅRBARH ETS AN ALYSE
7.1.1 Bakgrunn

I følge plan - og bygningslovens § 4 - 3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for
utbygging påse at risiko - og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal
vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egn et for formålet,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS -
analysen skal ivareta dette kravet.

Planforslaget legger til rette for drift av sand - og grusuttak, samt videreføring av eksisterende
industrielle virksomh eter (industriformål) . For nærmere detaljer om planområdet vises det til
planbeskrivelsen.

7.1.2 Metode

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB5.
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og t ilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser s om direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen ). Forhold som er med i
sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”
og kun unntaksvis kommentert.

Vurdering av sannsy nlighet for uønsket hendelse er delt i:

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en
hendelse har stort omfang.
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har
middels stort omfang.
M indre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år); en hendelse har
lite omfang.
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn
hvert 100. år; en hendelse har marginalt omfang.

Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser :

Personskade Miljøskade Skade på eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins

5 Systematisk samfunnssikkerhets - og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010).
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3. Alvorlig Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlings -
krevende skade

System settes ut av drift
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

4. Svært alvorlig Personskade som
medfører død eller varig
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell
nedenfor .

Tabell 19 Matrise for risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.
Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.
Hendelser i gule felt: Overvåkes; tilta k vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.
Hendelser i grønne felt: Tiltak vanligvis ikke nødvendig.
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Analysen er utarbeidet på grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet i planprosessen og
kilder som er angitt i kap. 7.1. 8 .

7.1.3 Overordnet risikosituasjon

I følge p lanprogram for revisjon av kommuneplanen for Ringerike kommune til perioden
2013 - 2025 skal det utarbeides en ROS - analyse som vil ligge til grunn for kommunens
planlegging. Det ligger ingen føringer i gjeldende kommuneplan i forhold til risiko og
sårbarhet som vedrører driften av sanduttaket på Hensmoen .

7.1.4 Uønskede hendelser, risiko og tiltak

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige t iltak er sammenfattet i tabell nedenfor .
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Tabell 20 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Steinskred; steinsprang Nei

2. Snø - /isskred Nei

3. Løsmasseskred Nei

4. Sørpeskred Nei

5. Elveflom Nei

6. Tidevannsflom; stormflo Nei

7. Klimaendring; økt nedbør Nei

8. Vindutsatt Nei

9. Radon Nei

10. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

Nei

11. Annen naturrisiko Nei

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm

Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

12. Sårbar flora Nei Ingen naturtypelokaliteter
registrert, ingen rødlistearter
registrert innenfor
planområdet.
Naturtypelokaliteter
registrert i influensområdet

13. Sårbar fauna/fisk Nei

14. Naturvernområder Nei

15. Vassdragsområder Nei

16. Automatisk fredete
kulturminner

Nei 13 ikke fredete arkeologiske
minner innenfor planområdet
er identifisert.

17. Nyere tids kulturminne/ - miljø Nei

18. Viktige landbruksområder
( både jord - /skogressurser og
kulturlandskap )

Nei

19. Parker og friluftsområder Ja 4 2 Høy bruksfrekvens i plan - og
influensområdet i dag. Deler
av den flate moen
forsvinner, se kapittel
friluftsliv i planbeskrivelsen.
Se også kap. 7 .1.5 .

20. Andre sårbare områder Nei

Teknisk og sosial infrastruktur

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

21. Vei, bru, knutepunkt Nei Atkomst til området vil bli fra
eksisterende og ny atkomst
fra Nymobakken

22. Havn, kaianlegg, farleder Nei

23. Sykehus/ - hjem, andre inst. Nei

24. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar (utrykningstid mm)

Nei

25. Kraftforsyning Ja 3 1 H øyspenttraseer (22 kV)
innenfor plan området må
justeres/flyttes i samråd med
R ingeriks - K raft .

26. Vannforsyning og avløpsnett Ja 1 3 Tiltaket kan gjennomføres
uten å påvirke
drikkevannsbrønner. Østre
Hen Vannverk (vann fra
Storetjern) skal legges ned.
Se også pkt. 33.

27. Forsvarsområde Nei

28. Tilfluktsrom Nei

29. Annen infrastruktur Nei

Virksomhetsrisiko

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:

30. Kilder til akutt forurensning
ved planområdet

Nei

31. Tiltak i planområdet som
medfører fare for akutt
forurensning

Nei Se pkt. 33

32. Kilder til permanent
forurensning ved
planområdet

Nei

33. Tiltak i planområdet som
medfører fare for
forurensning til grunn eller
sjø/vassdrag

Ja 2 2 Lagertanker for olje/drivstoff
skal stå på tett underlag/kar
med volum som gir mulighet
for oppsamling av alt innhold
ved evt. lekkasje i henhold til
kap. 18 i
forurensningsforskriften. For
eventuelt fremtidige
nedgravde tanker gjelder
f orurensningsforskriften kap.
1.

Se også kap. 7 .1. 7

34. Forurenset grunn Nei

35. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

36. Område for avfallsbehandling Nei

37. Luftforurensning (støv) Ja 3 1 Dagens drift videreføres
samtidig som det tilkommer
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak
en ny aktør. Støvmålinger
ved dagens drift viser at
støvnedfallskonsentrasjonen
er under grenseverdien gitt
av forurensningsforskriften .
Det stilles krav om nye
støvmålinger når drift av
grusuttak for eiendom 92/2/2
er påbegynt.

38. Kilder til støybelastning ved
planområdet (inkl trafikk)

Nei

39. Planen/tiltaket medfører økt
støybelastning

Ja 3 1 Dagens drift videreføres
samt at det tilkommer en ny
aktør. Støykotekart viser
minimal støyutbredelse til
omkringliggende områder
ved full drift på kote 170 .
T rafikkøkningen på
Nymobakken gi r 2 dB økt
støynivå for den utsatte
naboen på gbnr.171/122 .
Boligen ligger utenfor gul
støysone.

40. Høyspentlinje
(elektromagne tisk stråling)

Ja 1 1 H øyspentlinjer i
planområdet . Det tillates
ikke oppført bygninger eller
anlegg innenfor
hensynssone H_370.

41. Skog - /lyngbrann Nei

42. Dambrudd Nei

43. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei

44. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Ja 1 2 Uttak sskråninger. Driften
sikres ih t . mineralloven.

45. Oljekatastrofeområde Nei

46. Ulykke med farlig gods til/fra
eller ved planområdet

Nei

47. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 2 2 Se kap. 7 .1. 7

48. Ulykke med gående/syklende Ja 2 2 Se kap. 7. 1. 7

49. Andre ulykkespunkter langs
veg.

Nei

50. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje - /terrormål?

Nei

51. Er det potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten?

Nei

52. Annen virksomhetsrisiko Nei
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Tabell 21 Endelig risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 19

3. Sannsynlig 25, 37, 39

2. Mindre sannsynlig 33, 47, 48

1. Lite sannsynlig 40 44 26

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell overfor . Det er ikke identifisert slik e
hendelse r /situasjon er i planområdet . Risikosituasjonen oppsummeres i etterfølgende
kapitler.

7.1.5 Sårbare naturområder og kulturmiljøer

Hendelse 19 . Tilgjengelig areal for friluftsliv på Hensmoen vil gradvis reduseres i størrelse,
og tiltaket vil på sikt kunne påvirke bruken av området. Hens moen vil bli noe mindre attraktiv
for orienteringsidretten. Området grenser til større sammenhengende skogsområder på
østsiden av E16 som brukes i friluftslivssammenheng: Nærstadmarka, Vågårdsåsen og
Eggemoen. Støybidraget til friluftsområdet er marginalt , og vil ikke påvi rke bru ken av
området.

Avbøtende tiltak : Planforslaget vil beslaglegge arealer og fjerne enkelte skogsbilveger som i
dag benyttes til friluftsformål. Skogsbilvegene kan imidlertid enkelt opprettholdes ved at de
legges om etter hvert som uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser opprettholdes
lengst mulig.

7.1.6 Teknisk og sosial infrastruktur

Hendelse 25 . Stolpepunkt for kraftlinjer skal flyttes før de blir berørt av sanduttaket. Flytting
av stolper/fundamenter skal utføres i samråd med Ringeriks - Kraft. Kraftlinjene er sikret i
reguleringsplanen med hensynssoner.

Hendelse 26 . Drikkevannsbrønner/grunnvann er sikret ved at de to første meter av
sandressursen over grunnvannsnivået ikke skal tas ut. Dette laget er finkornet og godt egnet
til beskyttelse fra driften av sanduttaket.

7.1.7 Virksomhetsrisiko

Hendelse 33. Lagring/påfylling av olje/drivstoff skal foregå på sikkert sted for å unngå
forurensning til grunn. Maskiner/kjøretøy parkeres ved maskinhallen utenom driftstiden.

Hendelse 37 . Måleresultatene viser lave mineralske støvnedfall, og ligger lavere enn 1/3 av
utslippskrav i forurensningsforskriften.

Hendelse 39 . Utførte støyberegninger for dagens og fremtidig situasjon viser at støysonene
primært dekker arealer innenfor reguleringsplanens avgrensning. Stø yende aktiviteter som
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foregår i produksjonsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utbredelse.
Trafikkøkningen på Nymobakken som følge av etablering av en ny grus produsent vil gi 2 dB
økt støynivå for den utsatte naboen på gbnr.171/122 , men boligen vil fortsatt ligge utenfor gul
støysone .

Hendelse 40 . I p lanområdet ligger 2 høyspentlinjer.

Hendelse 44 . Uttaksskråninger sikres i h enhold til mineralloven ved hjelp av skilting av
uttaksområde/anleggsområde.

Hendelse 47 . Vurderingene er knyttet opp mot den generelle ulykkesrisikoen på vegnettet.

Generell traffikkvekst frem til 2035 samt etablering av nytt grustak, medfører en trafikkvekst
på 100 ÅDT i Nymo bakken . Trafikkveksten gir fortsatt god trafikkavvikling i krysset
Hensmoveien - E16 selv om forsinkelsen for biler fra Hensmoveien øker noe.
K apasitetsberegningene av fremtidig situasjon viser at det er en stor restkapasitet i krysset.

Hendelse 48 . Vurderi ngene er knyttet opp mot den generelle ulykkesrisikoen på vegnettet.
Det antas et lavt antall gående og syklende langs Nymobakken . Det kjører skolebuss på
strekningen.

7.1.8 Kilder

Oversikt over nasjonale databaser:

www. skrednett.no
Kommuneplanen for Ringerike kommune 2007 - 2019
P lanprogram for revisjon av kommuneplan for Ringeri ke kommune til perioden 2013 -
202 5, fastsatt i kommunestyre 2 0 .0 6 .2013.
www.nve.no – kartkatalog fra NVE – nettanlegg
www.ringerike.kommune.no – kommunens kartdatabase
Opplysninger som fremgår av planbeskrivelsen
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8 PLANPROSESS OG MEDVI RKNING
I forkant av den formelle planprosessen med regulering av grusuttaket på Hen ble det etter
avtale med Ringerike kommune utarbeidet en forstudie for videre uttak av grusressursen på
Hen . Hensikten med forstudien var å vurdere mulige konsekvenser av en utvidet
uttaksgrense i forhold til areal avsatt i kommuneplanen. Forstudien b le sendt på høring til
naboer, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. I løpet av høringsperioden kom
det inn 15 merknader.

Uttalelsene var i hovedsak negative til en utvidet uttaksgrense, og tiltakshaver ne valgte å gå
videre med areal avsatt i kommuneplanen.

Nedenfor er det gjort en kort oppsummering av planprosess og medvirkning i forbindelse
med planarbeidet

Oppstartsmøte i kommunen
Høring av f orstudie for videre uttak av grusressursen på Hen
Politisk vedtak om oppstart av planarbeid
Varsel o m oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram
Fastsetting av planprogram (oktober 2013)
Medvirkningsmøte 24.03.14, merknadene er innarbeidet i planforslaget så langt det
har latt seg gjøre .
Kontakt med Fossekallen IL, O - lag.
Møte med As bjørn Granheim sammen med planmyndigheten (kommunen) 27.05.14

8.1 Offentlig ettersyn av planprogram og innkomne merknader

Forslag til planprogram ble sendt på høring til naboer, interesseorganisasjoner og offentlige
myndigheter i perioden 1. juni til 8. august 2013. I løpet av høringsperioden kom det inn 13
uttalelser. I perioden mellom høring av forstudien og høring av planprogrammet kom det inn
3 høringsuttalelser. Planprogrammet ble fastsatt av Hovedkomiteen for miljø - og
arealforvaltning den 15. oktober 201 3. Nedenfor er gitt en oppsummering av uttalelsene med
tiltakshavernes kommentar.

Offentlige instanser

Nr. Uttalelse fra Datert

1 Fylkesmannen i Buskerud 08.06.2013

2 Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen 16.07.2013

3 Direktoratet for mineralforvaltning 03.07.2013

4 Statens Vegvesen 25.07.2013

5 Jernbaneverket 07.08.2013

6 Ringerike kommune, miljørettet helsevern 08.08.2013
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Organisasjoner og næringsliv

Nr. Uttalelse fra Datert

7 Norsk Bergindustri 05.08.2013

8 Ringerike Venstre 06.08.2013

9 Miljøvernforbundet Hønefoss 07.08.2013

Private

Nr. Uttalelse fra Datert

10 Harry Dahl, mottatt Ringerike kommune 07.08.2013 udatert

11 Roy Arild Heen og Beate Skollerud 12.07.2013

12 Berit og Jan Heen 08.08.2013

13 Jorunn Dahl Simensen og Ole Kristian Simensen 08.08.2013

Oversikt over innkomne høringsuttalelser etter høring av forstudien og før varsel om
planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram:

Nr. Uttalelse fra Datert

14 Norges Miljøvernforbund. Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård og Nymoen 14.01.2013

15 Norges Miljøvernforbund 13.05.2013

16 Harry Dahl 24.04.2013

8.2 Generelle/felles kommentarer til innkomne uttalelser

Mange av uttalelsene til private og organisasjoner er negative til det påbegynte planarbeidet,
og begrunner dette med blant annet hensynet til støy/støv, friluftsliv, bebyggelse og nærmiljø
samt at det rettes kritikk til kommunens medvirkningsprosess da ar ealet ble avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det stilles også krav om at tiltakshaver skal utrede
lokaliseringsalternativer.

Oppstart av planarbeidet er godkjent/vedtatt i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning i
møte 22.4.2013 og i Formannskapet 14. mai 2013. Tiltakshaverne fikk da aksept for å starte
planlegging i henhold til kommuneplanen.

Nedenfor kommenteres et utvalg av tema som tas opp av flere av høringsparter (private og
organisasjoner). For øvrig vises det til forslagsstillers kommentar til de enkelte
høringsinnspillene.

Støy og støv
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Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende
lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak er
innarbeidet i planforslaget.

Tap av friluftsområde
Tiltakets konsekvenser for friluftsliv er et utredningstema i konsekvensutredningen.
Tiltakshaverne mener at resterende friluftsareal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og
friluftsliv.

Krav om utrednin g av alternative lokaliseringer
Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i
kommuneplanen. Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør foregå på
kommuneplannivå.

8.3 Oversikt over merknader som er hensyntatt og innarbeide t i plan forslaget

Følgende punkter er innarbeidet i planprogrammet som følge av offentlig ettersyn:

Kapittel 5.3 er supplert med viktige overordnede føringer som er påpekt av
Fylkesmannen

Kapittel 6.2 Nærmiljø og friluftsliv er supplert med vurderinger kny ttet til barn og
unges interesser

Kapittel 6.3 Naturmiljø er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og
naturmangfold knyttet til Storetjern og Vesletjern . Det skal redegjøres for hvordan
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8 - 12 i naturm angfoldloven er vurdert
og fulgt opp.

Kap. 6.8 Transport og trafikk er supplert med krav om vurdering av tilgjengelighet til
kollektive transportmidler og gang - og sykkelveier

8.4 Sammendrag og kommentarer

1. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato 08.06.1 3:

Miljømessige forhold:

Nasjonale føringer

Fylkesmannen ber om at også Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011 blir nevnt. St. meld. Nr. 26 (2006 - 2007)
Regjeringens miljøpolitikk og riket s miljøtilstand bør også nevnes. Det bør fremkomme av
planprogrammet at konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan planforslaget følger
opp og ivaretar nasjonal og regionale retningslinjer og miljømål. Miljøvernavdelingen vil
kunne fremme innsigelse dersom de anser at viktige miljøfaglige tema ikke er tilstrekkelig
utredet eller at planforslaget er i strid med nasjonal miljøpolitikk.

Landskap
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Fylkesmannen ber om at det blir lagt stor vekt på å begrense uheldige landskapsvirkninger
ved avgrensning og utforming av grusuttak samt innregulering av skjermsoner.
Fylkesmannen ser positivt på at både skjermsoner og istandsetting er nevnt som aktuelle
avbøtende tiltak i planprogrammet. Den europeiske landskapskonvensjonen bør nevnes som
en overordnet føring i planprogrammet.

Nærmiljø og friluftsliv

Fylkesmannen ber om at friluftsinteressene både i planområdet og i influensområdet blir
vektlagt i det videre planarbeidet. Avsetting av tilstrekkelige skjermsoner mot
uttaksområdene vil være av stor betydning, og innebærer at også de av områdene som er
avsatt til masseuttak i kommuneplanen må reguleres til buffersoner.

Den oppdaterte støyretningslinjen T - 1442/2012 omhandler retningslinje i stille områder, blant
annet nærfriluftsområder og bymark utenfor tettsteder. For slike områder er den anbefalte
støygrensen Lden 40 dB. Vi ber om at dette er forhold som blir vurdert i planarbeidet.

Naturmiljø

Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8 - 12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp, og ber om at dette
blir synliggjort i planprogrammet.

Fylkesmannen ber om at det også gjennomføres kartlegginger av naturmiljøet i
influensområdet der det er relevant, og ber om at vannmiljø og naturmangfold knyt tet til
tjernene også blir belyst. Fylkesmannen minner om at også geologiske verdier omfattes av
naturmangfoldloven og at planarbeidet må synliggjøre og ivareta viktige kvartærgeologiske
verdier.

Forurensning

Det forutsettes at det blir gjennomført en nær mere vurdering av utslippsforholdene, og om
det er nødvendig å søke om utslippstillatelse, jfr. § 30 - 2 i Forskrift om begrensing av
forurensinger.

Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas i tråd med T - 1442/2012.
Eventuelle nødvendig e støytiltak må innarbeides i planen.

Vann

Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at tjernene
inklusiv myrområdene rundt ikke blir berørt.

Transport
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Fylkesmannen ber om at tilgjengeligheten til kollektive transportmid ler og gang - og
sykkelveier blir nærmere vurdert. Dette er forhold som i liten grad er omtalt i
planprogrammet. Det er positivt at trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleveier skal
vurderes spesielt. Det vises til RPR for barn og unges interes ser.

Sikkerhet og istandsetting

Ut fra størrelsen på uttaksområdet og av hensyn til nærområdene og andre allmenne
interesser, mener Fylkesmannen at det er viktig at det blir stilt krav om en etappevis
istandsetting.

Landbruks - og næringsmessige forhold :

Fylkesmannen har ikke merknader til de utredninger som foreslås i planprogrammet.

Forslagsstillers kommentar:

Fylkesmannens merknader tas til etterretning og innarbeides i planen. Kap. 30 i
forurensningsforskriften (F orurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel ) vil
ivareta alle utslipp fra tiltaket og særskilt utslippstillatelse er ikke nødvendig.

2. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, dato 16.07.13:

Fylkeskommune har ikke opplysninger i sine arkiver om automatisk fredede kulturminner
in nenfor planområdet, og det må gjennomføres registreringer. Tiltakshaver har akseptert
forslag til budsjett, og Fylkeskommunen vil foreta registreringer så snart de har ledig
kapasitet, fortrinnsvis i inneværende sesong.

Forslagsstillers kommentar

Arkeolog isk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9 er igangsatt og pågår.

3. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), dato 03.07.13:

DMF påpeker at det vil være en fordel å fastlegge hvorvidt det skal være ett eller to selskap
som skal søke om driftskonsesjon for det regulerte området. DMF anbefaler at kopi av
forslag til driftsplan inngår ved første gangs høring av reguleringsplanen. Når
reguleringsplanen er ferdigbehandlet kan endelig versjon av driftsplan ferdigstilles før
godkjenning av DMF. En slik fremgangsmåte vil korte ned behandlingstiden for søknad om
driftskonsesjon.

Forslagsstillers kommentar:

Det er fra tiltakshaverne et sterkt ønske om at hvert enkelt selskap søker om driftskonsesjon
for sitt uttaksområde. Aktørene er positive til at det utarbeides en felles driftsplan. Planen
skal sikre at ressursen blir tatt ut i «eiendomsgrense - sonen» ned til et felles bunn - nivå, og på
en slik måte at begge aktører er sikret en god og effektiv drift. Tiltakshaverne mener
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imidlertid at det kan være noe tidlig å ha et gjennomtenkt utkast til driftsplan som kan følge
reguleringsplanforslaget på høring, men v il vurdere det i løpet av planprosessen.

4. Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato 25.07.13:

Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de
trafikkmessige virkningene av planen må avklares nærmere. Forholdet til kollektivt rafikk og
sikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. Dersom planarbeidet
medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette
ivaretas i planarbeidet. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunn lag for regulering av riks -
eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.

I planprogrammet ser det ut til at transport og trafikk (pkt. 5.8) og miljøforhold/forurensning
(pkt. 5.2 og 5.6) er temaer som blir nærmere belyst i planl eggingen.

Statens vegvesen forutsetter at LNFR - området mellom det nye og eksisterende
reguleringsplanområdet, blir på 80 m slik som vedtatt av kommunen i forbindelse med
oppstart av planarbeidet.

Som nabo savner Statens vegvesen et eget punkt om rystelse r/vibrasjoner som følge av drift
av anlegget, og at avbøtende tiltak i den forbindelse også vurderes.

Statens vegvesen ber om at det i reguleringsplanen og driftsplanen settes krav til avbøtende
tiltak med hensyn til støy, støv, rystelser/vibrasjoner, tra fikksikkerhet og kapasitet/utforming
av kryss.

Forslagsstillers kommentar:

80 meter buffersone i LNF - området opprettholdes, og er vedtatt som en del av oppstart av
planarbeidet i møte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 22.4.2013.

Rystelser/vibr asjoner er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak da sprengning ikke inngår
i driften.

5. Uttalelse fra Jernbaneverket, dato 07.08.13:

Avstanden mellom jernbanen og planområdet er relativt stor, men terrenget skråner bratt
nedover fra planområdet til jernbanen. Konsekvensutredningen må gjøre rede for hvorledes
utvidelse og drift av tiltaket skal gjennomføres uten at det oppstår negative konsekvenser for
jernbanen. Det være seg endringer i avrenningsforhold samt eventuelle rystelser/utglidninger
mot je rnbanen.

Forslagsstillers kommentar:

Rystelser er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak. Planforslaget vil ikke berøre den
naturlige skråningen mellom uttaket og jernbanen. Areal på toppen av skråningen bevares
slik at eksisterende gangvei oppretthol des, og dermed unngås utglidning ned mot jernbanen.
Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for jernbanen.
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6. Uttalelse fra Ringerike kommune – miljørettet helsevern, dato 08.08.13:

Miljørettet helsevern har ingen tilføyelser til valg av tema for utrednin g angitt i
planprogrammet, men presiserer at Miljø - og helsekravene og administrative krav til
eiendommer og virksomheter gitt i Forskrift om miljørettet helsevern (kapittel 3 og 4) gjelder
ved planlegging, bygging, tilrettelegging, drift og avvikling av a lle typer virksomheter og
eiendommer. Erfaringsmessig er det forholdet til støy, støv, vibrasjoner, forurensning til luft,
jord og vann, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei som oftest er tema for naboklager fra
denne type virksomheter. Det anmodes derf or om at disse temaene ses spesielt på.

Forslagsstillers kommentar:

Støy, støv, forurensning, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei er tema som inngår i
planarbeidet. Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak.

7. Uttalelse fr a Norsk Bergindustri, dato 05.08.13:

Norsk Bergindustri er opptatt av at mineralressurser utnyttes på en best mulig måte til nytte
for storsamfunnet. Ringerike kommune er en av kommunene med de største
grusforekomstene i Norge og det er derfor viktig at d isse ressursene sikres og tas ut på en
samfunnsmessig god måte. Norsk Bergindustri har forståelse for at uttaket kan komme i
konflikt med andre interesser i området, men har tro på at den videre prosessen vil finne
gode avbøtende tiltak som vil bidra til a t både naboskap og friluftsliv vil kunne få sine
interesser ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Forslagsstillers kommentar:

Tas til orientering.

8. Uttalelse fra Ringerike Venstre, dato 06.08.13:

Videre drift ved Hensmoen må vurderes avviklet.

Kommunen må i samarbeid med tiltakshaver kartlegge alternative uttaksområder
utenfor Hensmoen, og viser til Miljøverndepartementets rundskriv T - 2000:
Tiltakshaver plikter å utrede alternative lokaliseringer.

Hensmoen grusuttak må i størst mulig grad tilbak eføres til naturlig tilstand når
virksomheten avsluttes.

Sees nå en utvikling der Ringerike blir vertskommune for entreprenører/økonomiske
interesser basert på masseuttak som sand, grus og fjell, og hvor skatteinntektene
tilfaller andre kommuner?

Skapes s å mange arbeidsplasser fra virksomheten som tidligere antatt? Hva sitter
Ringerike kommune igjen med av skatteinntekter?

I fremtiden blir det behov for økt tilgang til bynære grøntområder på grunn av
befolkningsvekst og byfortetting, og når grønne lunger f orsvinner der folk bor er det et
folkehelseproblem.
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Avtaler og kontrakter er ikke evigvarende, men krever justering med jevne
mellomrom. Forhold som lå til grunn for den opprinnelige avtaleinngåelsen kan ha
endret seg.

Forslagsstillers kommentar:

Området er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av
alternative lokaliseringer er uaktuelt.

Reguleringsplanen skal vise hvordan utt aksområdet skal settes i stand.

Sysselsetting og samfunnsmessige konsekvenser er et utredningste ma i
konsekvensutredningen.

9. Uttalelse fra Miljøvernforbundet Hønefoss, dato 07.08.13:

Det vises til Miljøverndepartementets rundskriv T - 2000, og det bes om at Ringerike
kommune sørger for at NorStone AS og John Myrvang AS overholder plikten til å
vurd ere alternative lokaliseringer. Vurdering av alternative uttakssteder må med i
planprogrammet.

Ringerike kommune neglisjerte plan - og bygningsloven under planendringen av
Hensmoen i 1994 ved å unnlate konsekvensutredning, sende saken på høring samt å
sørge for å overholde varslingsplikten. Naboer og andre berørte fikk dermed ikke
vernet om sine interesser.

Vesletjern er unntatt fra kartutsnittet i figur 5 i det foreslåtte planprogrammet. Endelig
plan må gjengi korrekt data på alle illustrasjoner. Vesletjer n er meget viktig for
lokalbefolkningen (badeplass, sosial møteplass, barn og unge). Tjernet må inn på
samtlige kart for å dokumentere den korte avstanden.

Planarbeidet må ivareta naturmangfoldlovens §§ 8 - 12

Grusforekomsten på Hensmoen er verneverdig og o mrådet er en viktig lokalitet innen
kvartærgeologi. Kommunen er forpliktet til å ivareta nasjonale og regionale hensyn i
planprogrammet jfr. Pbl. § 11 - 1.

Hensmoen er vurdert som en nasjonalt viktig grusressurs i grusregisteret. I NINA
Utredning (Lars Erik stad) vises det til flere svakheter ved grusregisteret hvor NGU
utelukkende tar for seg de økonomiske aspektene ved grusforekomstene og utelater
opplysninger om verneverdi slik at uerstattelige naturverdier går tapt.

Det er viktig at kulturminnene ivareta s, for eksempel gjennom skilting. Dette er blant
annet Fotballplassen, Mølleveien, Ingeborgstien.

Det må utredes hvorvidt de næringsmessige interessene er overordnet natur - og
friluftsinteressene på Hensmoen.

Hensmoen er et kjerneområde for flere idrettslag, og ble nylig kåret til det mest
populære friluftsområdet i kommunens kartlegging av bynære friluftsområder.
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Støytiltak i rekreasjonsområdet må innarbeides i planen, jfr. T - 1442/2012.

Myrvang har plassert e t sorteringsanlegg ved turstiene langs grustaket.
Anleggsmaskiner og lastebilkjøring i turområdet forsterker støy - og
støvproblematikken betraktelig. Kommunen som forurensningsmyndighet må straks
stanse dette ulovlige tiltaket som ikke har skjerming eller sikring.

Tiltakshaverne må lage en sikringsplan med tanke på oppvekstmiljø til barna i
nærmiljøet. De unge i nærmiljøet vokser opp med støv - og støyproblematikk i sitt
nærområde, og passerer det usikrede grustaket og overnevnte sorteringsanlegg som
støver over store avstander når de går eller sykler langs turstien fra Nymobakken.

Det må utredes om masseuttakene kommer i konflikt med barn og unges interesser.

Krav om sedimentasjonsdam for å forebygge avrenning er nødvendig med tanke på
grunnvannet.

I følge Asplan Viak vil kote ned 150 svekke beskyttelsen av grunnvannsmagasinet.
Føre - var - prinsippet i naturmangfoldloven må ivaretas slik at våtmarksområdene samt
naturen for øvrig ikke blir berørt.

Det må avklares i planen om tiltaket er i strid med vanndirekt ivet samt regjeringens
miljøpolitikk når det gjelder sårbare områder som våtmarka på Hensmoen.

Terrengendringene kan få stor innvirkning på områdets lokalklima og må utredes.
Tiltak for å hindre støvflukt må utarbeides.

Den visuelle konsekvensen av masseut takene må dokumenteres samt hvordan
driften skal ta hensyn til landskapet. Det må legges opp til etappedrift, slik at de
avsluttede etappene kan tas i bruk til natur og fritid.

Hvorvidt landskapets estetiske tåleevne forringes må utredes.

Det må kreves i standsetting av eksisterende grustak før ytterligere masse tas ut.

Tidsfrist for etappevis istandsetting må inn i planen

Adkomstveien til eksisterende grustak er skolevei og brukes av gående og syklende.
Hensyn til myke trafikanter må være premissgivende f or sikkerhetstiltakene ved at det
for eksempel etableres gang - og sykkelveier og at transport går utenom
boligområder.

Alle driftsveier må asfalteres for å begrense støv. Tiltak for å stanse støv fra
lastebillass med sand og grus må utredes.

Geoteknisk ek spertise må vurdere hele planområdet for skred, fare for utglidning,
stabilitet og nødvendige sikringstiltak. Det henvises spesielt til den smale åskammen
mot boligene langs Begna og Hensfossen.

Inngjerding og avtrapping av bruddkanten er nødvendig pga den høye
bruksfrekvensen.

Snauhogst av skogen medfører økt fare for rotvelt og må unngås.
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Det må opprettes ett etterbruksfond slik at det er finansiell sikkerhet til å sette
landskapet etappevis i stand, til avslutning og andre miljøtiltak, for eksempel ny
fotballplass.

Verdiforringelse av eiendommene og tap av visuelle kvaliteter i omgivelsene,
klimaendringer og støy - og støvplager er uakseptabelt.

Planprogrammet må beskrive hva slags masser som skal produseres, hva slags
maskiner og utstyr som brukes i pr oduksjonen, beskrivelse av bygningsmasse og
dens beliggenhet, hvordan driften legges opp samt regulering av tidsbegrensning av
driften.

Konkrete støy - og støvdempende tiltak må tegnes inn i reguleringsplankartet, og
reguleringsbestemmelsene må stille krav om oppfølging av støy - og støvanalyser.
Opparbeidelse av vegetasjonsskjerm må også hjemles i bestemmelsene.
Uttaksretning har stor betydning for forurensningen og må kartlegges.

Forslagsstillers kommentar:

Området er avsatt til nåværende og fremtidig mass euttak i kommuneplanen, og vurdering av
alternative lokaliseringer er uaktuelt.

Planarbeidet vil ivareta naturmangfoldlovens § 8 - 12, og er tatt inn i kap. 6.3 Naturmiljø

Tiltakets nær - og fjernvirkning skal dokumenteres, og det vil utarbeides 3D - modell for
eksisterende og fremtidig situasjon.

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv).

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette
arealet vil nødvendig areal for buffersoner/vegetasjonsskjerm avsettes.

Når det gjelder krav til etappevis istandsetting bemerkes at reguleringsplanen skal vurdere
etapp emessig uttak og istandsetting. For grus er det viktig med store områder for å kunne
blande ulike kvaliteter til forbrukerne. Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet
skal settes i stand. Etablering av etterbruksfond er en del av driftskonsesjonen .

Lokalklima anses ikke som et relevant utredningstema.

Geoteknisk utredning anses ikke som et relevant utredningstema. Areal på toppen av
skråningen ned mot Begna bevares slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed
unngås eventuell utglidning.

B arn og unges interesser vil omtales under kap. 6.2 nærmiljø og friluftsliv.

Inngjerding av uttaksområdet vurderes av tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.

10. Uttalelse fra Harry Dahl, udatert:

Føler at naboer og andre brukere av moen i liten grad blir hørt
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Det er lite fremtidsrettet areal - , miljø - og boligpolitikk å gå for et masseuttak på denne
moen som aldri kan erstattes.

Inntreden av NorStone AS på Sven Brun er det verst tenkelige prosjekt for beboerne
på Vågård

Ekstremvær og økt vind og nedbø r vil bli mer vanlig i fremtiden. At all skogen på
Hensmoen vil bli borte vil påvirke nærmiljøet over tid.

Dersom masseuttaket blir vedtatt, vil dette gi mistrivsel og livskvaliteten reduseres

Det er positivt at området rundt Vesletjern og Storetjern er ta tt ut av planprogrammet.

Det ønskes en bekreftelse fra kommunens politikere på om dette er et endelig vedtak.

Innebærer istandsetting av arealet etter endt grustak at det skal fraktes
overskuddsmasser fra andre regioner? Hva da med all transport som vil p åføre oss
store belastninger i form av støy, støv og CO2 - utslipp over flere år?

Dahl kommer med følgende kompromissforslag dersom politikerne velger å se bort fra alle
protester (kart vedlagt med nummerering 1 - 7):

1. En buffersone langs Vågårdsveien på 60 m. Det må legges gang/sykkelvei fra
Nymobakken til avkjørsel Vågård, Industriveien. Det må settes opp fysisk sikring og
støyskjerming, og skilt med fartsgrense og vikeplikt. Ingen flytting av kraftlinjer er
nødvendig. Det bør også være påbudt med presenning p å grusbilene, da steinsprut
og støv påvirker myke trafikanter.

2. Punkt 2 - 7: Foreslår en støy - , støvsone på 120/130 m langs Industriområdet. Ser at 80
m er foreslått, dette er etter min mening for lite, da jeg ønsker og ivareta stier som blir
benyttet daglig av beboere på Vågård og andre. Jeg vil også med dette bevare
Ingeborgstien, som også har en historisk bakgrunn. Videre vil jeg skjerme Vesletjern
for mulig uttapping av vann.

3. Her vises dagens godkjente uttaksområde, hvor kartet ikke viser den fulle størrel sen i
tydelig retning. Dette feltet er tegnet med svart strek, og det fremgår at dette ikke blir
noe lite område, selv med de begrensingene jeg har foreslått.

4. Så kommer mitt forslag til kompromiss, hvor Myrvang A/S og Nor Stone må være
villige til å reduse re en del på sine planer om Hensmoen. Har prikket opp en grense
med svart. Mitt ønske her er også å beholde den gamle fotballplassen samt skjerme
beboere på Hen, mot et eventuelt masseuttak av grus.

5. På kartet mot Hen og Hyttebyen foreslås en sikkerhetssone på 50 m, grunnet rasfare.
Da det ikke kan ses bort ifra rystelser i jorda, som dermed kan utløse et ras. Det går
også her en sti som naboer og andre turgåere bruker daglig.

6. Så ønsker jeg og ta med denne avstikkeren Vest - for den gamle fotballplassen, som
også har Myrvang A/S ønsker og ta ut grus i sitt forslag til masseuttak. Dette er etter
min mening ikke akseptabelt i det hele tatt. Jeg vil karakterisere dette som en ren
provokasjon ovenfor beboerne i dette området.

7. Punktet sammenfaller med punkt 2.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 157

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

Forslagsstillers kommentar:

Istandsetting innebærer å rydde området og å gjøre det sikkert og mindre eksponert ved å
revegetere skråningene. På grunn av den lange tidshorisonten må arealbruk etter endt
uttak/etterbruk avklares ved ny reguleringsplan på et senere tidspunkt, og dette vil bestemme
hvordan uttaksflaten skal istandsettes.

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette
arealet vil nødvendig areal for buffersoner avsettes. Endelig utforming vil avklares i løp et av
planarbeidet.

Den gamle fotballplassen er ikke lenger i bruk. Myrvang AS og tre andre bedrifter etablerte
på slutten av 1970 - tallet Hensmobanen, og driftet denne frem til kommunen overtok banen i
2011. Banen var tidligere mye brukt av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de
siste 10 årene vært lite i bruk. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass.

11. Uttalelse fra Roy Arild Heen og Beate Skollerud, dato 12.07.13:

Det bør/må lages nye stier/gangveier i området da det blir fjernet mange kilometer
med stier.

Sti/gangvei som går rundt dagens grustak må beholdes

Det bør lages skiløype som går fra Hen til Hallingby, helst fra Hallingby til Hønefoss.
Det går i dag skiløype fra Hallingby til Moplassen. Derifra bør det lages trasé til gam le
Hen - saga, videre over jordet og opp Tajegata til Storetjern. Skiløypa bør derfra gå til
Nymoen ved å følge grustak - kanten.
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Det må stilles støykrav på kveldene. Det foregår drift på kveldene, og dette anses
som unødvendig. I helgene må det være stille.

S tøyvoll mot bebyggelsen i Storetjernveien bør lages ganske høy. Bør det være støy -
og støvmåling nær bebyggelsen?

Det bør lages noen gapahuker/sitteplasser langs skiløyper/sti/gangvei

Eiendommene nærmest grustaket må få økonomisk kompensasjon for lavere pr is på
eiendommen og mye vanskeligere å selge.

Stille krav til uttaksdybde så dypt som mulig for å redusere tempoet på
arealødeleggelsene

Det bør være et samarbeid mellom naboer, grustak og kommune for en akseptabel
løsning

Bør det være noen åpne møter med naboene?

Alternativ 1 (grave rundt tjernene) har falt helt bort, og det er brev 30/5 - 2013 som er
gjeldene?

Forslagsstillers kommentar:

Tiltakshaverne har til hensikt å reetablere stier der grusuttaket fjerner viktige
tverrforbindelser. Tiltakshaverne ønske r å imøtekomme ønsket om å ha en sti/gangvei rundt
uttaksområdet som er åpen for allmenn ferdsel. Imidlertid er det flere merknader som
kritiserer disse stiene pga. påstander om manglende sikkerhet. Myrvang AS har satt opp
flere skilt for å imøtekomme denn e kritikken. Tiltakshaverne ønsker å finne løsninger som
gagner flest mulig.

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende
tilta k skal innarbeides i planforslaget.

Planarbeidet skal stille krav til uttaksdybde.

Tiltakshaverne ønsker en best mulig dialog med naboer, og vil invitere til åpne møter i løpet
av planarbeidet.

Alternativ 1 som beskrevet i forstudien ikke lenger er et akt uelt alternativ og er ikke en del av
denne planprosessen.

12. Uttalelse fra Berit og Jan Heen, dato 08.08.13:

Heen ønsker at merknadene fra Norges Miljøvernforbund (merknad nr. 15) og
Miljøvernforbundet Nærmiljøgruppen på Hensmoen (merknad nr. 14), samt d eres innspill av
10.12.2012 blir behandlet som en del av deres innspill til oppstart og høring av planprogram.

Referat fra innspill av 10.12.2012:

Vi bor i Storetjernveien 41 og er således sterkt påvirket av en eventuell utvidelse av
eksisterende grustak. Vår eiendom ligger i nær tilknytning til det området som grunneier/John
Myrvang AS og NorStone AS ønsker omregulert. Vi vil bli sterkt skadelidende dersom
området omreguleres i så stor grad som forslaget viser.
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De kontrakter som var tinglyst da vår eiendom ble etablert i 1977 gjaldt et avgrenset område.
Fra 1978 og frem til1995 ser det ut til at det har gått fra en festekontrakt, til en tinglyst
leie avtale og nå ønsker grunneier/John Myrvang AS og NorStone AS å utvide i enda større
grad. Vi finner grunn til å etterspørre informasjon om hvordan den tinglyste leieavtalen (fra
1995) ble formelt behandlet i kommunen.

Det stilles spørsmål til hvorvidt det er nødvendig å omregulere et så stort område, da det
fremgår av saken at området først vil være maks utnyttet om lag 80 år frem i tid. Det fryktes
at dersom man allerede omregulerer et så stort område på nåværende tidspunkt vil det være
særdeles vanskelig å endre en slik omregulering på et senere tidspunkt.

De to alternativer som er foreslått omregulert innebærer også at vi mister vårt primære
turområde, og på sikt vil bli utsatt for fare, støv og støy. Vi forutsetter at kommunen
behandler alternativene og setter begrensninger som i mye større grad ivaretar beboernes
interesser, særlig når det gjelder avstand til grustaket.

Referat fra innspill 08.08.2013:

Det vises til de økonomiske konsekvensene for deres eiendom dersom Heen Grustak
utvides. Det vises igj en til forhold/spørsmål vedrørende tinglysning og fornyelse av
festekontrakt med Myrvang, og det avventes tilbakemelding fra rådmannen på dette
spørsmål.

Buffersonen som er avsatt mot boligområdet på Hen er uakseptabelt med hensyn på støy og
støv.

Kommunen s manglende dokumentasjon om hvordan dette området har kommet inn i
kommuneplanen gjør det vanskelig å forholde seg til kommunens troverdighet. Det ønskes at
denne saken behandles på en måte av kommunen som gjør at Hen kan være et godt
boligområde i fremti den.

Forslagsstillers kommentar:

Tiltakshaver vil gå videre med regulering av alternativ 2 (areal i henhold til gjeldende
kommuneplan), og mener at resterende areal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og
friluftsliv. Grustaket vil på sikt komme nær mere eiendommen, og tiltak for å sikre akseptable
støy - og støvforhold skal vurderes.

Vedrørende spørsmål om tinglysning og fornyelse av festekontrakt anbefaler tiltakshaverne
at det tas kontakt med kommunen.

Det vises for øvrig til forslagsstillers komm entarer til merknad 14 og 15.

13. Uttalelse fra Ole Kristian Simensen og Jorunn Dahl Simensen, dato 08.08.13:

Vi er berørt av industri, støy, støv, eksos og biltrafikk – og skal påføres enda mer. Det
er også planlagt vei fra Jevnaker; vi blir omringet av veier, industri, grustak og biler.

La oss beholde våre grønne lunger ; da kan vi gå tur uten å bruke bil. Hvis dette
grustaket kommer, må vi faktisk bruke bil for å gå tur uten trafikk rundt oss.
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Grunneier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst, har han gjort klart for
grustaket?

Våre boliger får nedsatt verdi. Kanskje får vi kompensasjon!

Vi bruker Vågårdsmoen/Hensmoen daglig, og flere med oss! Vi kan ikke se noe
positivt ved denne utvidelsen.

Spesielt i vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hall bakkjordet, mot E16 og mot
Høgfoss. Dette blir ytterligere forsterket når grustaket kommer nærmere og ved
nedhugging av trær.

Andre momenter vedrørende Vågård som fremgår av skisse vedlagt innspillet:

Mer trafikk – Vågårdsveien - Industriveien - E16

Lite over sikt i krysset Hensmoen - E16

Har E16 med støy, eksos - får vei fra Jevnaker

Hvordan løse trafikkproblemet? Hvem betaler? Støy, støv, eksos

Nedsatt verdi på boligene

Hva med folk, barn og voksne som har allergi + de som kan få dette av økende støv
og forurensning

Eksisterende grustak; ca. 1,5 - 2 km i omkrets, ca. 30 m dypt

Vågårdsmoen/Hensmoen vår grønne lunge, bruk beina! Før: fine, små furunålstier på
kryss og tvers – stiene har sine navn og historier

Våren 2013: Første gang satt opp advarende skilt r undt eksisterende grustak

Skogseier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst. Kjekt for han som bor
innerst i bygda!

Skyte/øvingsfelt i Vågårdsåsen v/ Buttentjern, store sår i naturen, stier som er borte

I vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hall bakkjordet, E16, Høgfoss. Det er lagt opp
en grusvoll mot Vågårdsveien ned mot Hallbakkhøgda – det kommer til å støve/føyke
enda mer. Forsterkes når dette kommer nærmere og ved nedhugging av skog.

Forslagsstillers kommentar:

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende
tiltak sk al innarbeides i planforslaget.

14. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, Nærmiljøgruppa på Hen, Vågår d og
Nymoen, dato 14.01.13:
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Det bes om at dødislandskapet på Hensmoen blir ivaretatt for ettertiden gjennom
statlig vern av våtmarksområdet.

Gjennom allsidig bruk er skogen på Hensmoen av stor samfunnsmessig betydning:
drikkevannskilde (Storetjern), badep lass (Vesletjern), bær - og soppsanking,
orientering, rullestolvennlig tilgjengelighet, turgåing/trening, pedagogisk betydning,
by - og tettstedsnært.

Vern av Storetjern og Vesletjern er i tråd med St. meld 58 om Regjeringens
strategiske mål for arbeidet med vannforurensning og konvensjonen om biologisk
mangfold.

Området trues av nedbygging og har stort behov for vern og andre bevaringstiltak.
Hvis vern etter naturmangfoldloven skal være et redskap for å bevare biologisk
mangfold, må myndighetene satse sterkt også på små verneområder som dette.

Våtmarker er blant verdens mest truede økosystemer. De intakte lavlandsmyrene på
Hensmoen kan også være av høy entomologisk verdi.

Norge har et internasjonalt ansvar i å ta vare på landskap som åpner for forståelsen
av istidene.

Forslagsstillers kommentar:

Dødislandskapet med Storetjen og Vesletjern ligger utenfor planområdet. Kap. 6.3 Naturmiljø
er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og naturmangfold knyttet til Storetjern og
Vesletjern .

15. Uttalelse fra No rges Miljøvernforbund, dato 13.05.13:

Slik Norges Miljøvernforbund ser det, kan ikke Ringerike kommune redegjøre for
hvordan et LNF - område på hele 900 dekar, ble omdisponert til grusindustri i en
kommuneplan, uten at naboer og berørte engang er kjent med det.

Det vises til Forvaltningslovens § 11 om veiledningsplikt, og Miljøvernforbundet
krever at kommunen/fylkesmannen gir oss det innsyn og den veiledning man har krav
på.

Miljøvernforbundet krever at Ringerike kommune fremlegger begrunnelser for
tidliger e vedtak som skal tilfredsstille kravene som er fastsatt i Forvaltningslovens §§
24 og 25.

Det vises videre til Offentleglova §§ 3 og 11, og krever innsyn i alle relevante
dokumenter i saken. Eventuelt avslag på innsynskravet skal tilfredsstille kravene s om
er fastsatt i Offentleglova § 31.

Eksisterende grustak følger neppe reglene for oppbevaring av avfall/farlig avfall
(bil/maskinvrak forfaller inne på området). Grunnvannet står ikke dypt under grustaket
og avrenning kan medføre akutt forurensning.
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Uttakskanten er ikke sikret og utgjør en stor risiko for barna som ferdes langs
uttaksområdet.

Hele rekreasjonsområdet er tilrettelagt for handikappede og benyttes til
idrettsarrangementer for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Det er satt opp
en «Lav vo» for ansatte i en vernet bedrift i området som benytter skogsområdet.

Forslagsstillers kommentar:

Spørsmål og krav vedrørende medvirkning og innsyn i relevante dokumenter om tidligere
kommuneplanprosess må rettes til kommunen.

Det er satt opp skilt lan gs hele uttakskanten, og tiltakshaverne vil følge de til enhver tid
gjeldene sikkerhetsforskrifter. Eventuell sikring av uttakskanten følges opp av
tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.

16. Uttalelse fra Harry Dahl, dato 24.04.13:

Myrvang AS sitt ønske om å utvide uttaksområdet i området rundt Vesletjern og
Storetjern virker lite gjennomtenkt. Dette kan ødelegge drikkevannskilden (Storetjern)
for mange beboere på Hen. Det er en god del vadefugler her, spesielt på våren, og
området er et vakkert og attraktivt turmål. Det er ønskelig at Myrvang AS grustak
reduseres betraktelig, og hvor mesteparten tilbakeføres naturen. Det er ikke forenelig
med grustak midt inne i et boligområde.

NorStone AS sine planer om uttak av grus på Sven Brun sitt område medfø rer at
innbyggerne på Vågård blir fullstendig utestengt fra det som eventuelt blir igjen på
moen. Det vil også føre til trafikkmessige konsekvenser og støv langs Vågårdsveisa.

Vind fra vest fører til mye støv, og er sjenerende når man går tur forbi grusta ket til
Myrvang.

Vedlagt brevet er det et kart med markering av noen historiske traséer/punkter både i og
utenfor planområdet. Av disse kan nevnes: En gammel fotballplass, Mølleveien,
Ingeborgstien, viktig innfallsport til moen fra Vågård mm. Se kart nede nfor.
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Forslagsstillers kommentar:

Planområdet er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak, og tiltakshaverne vil ikke gå
videre med utvidelsesalternativet (alternativ 1) som ble skissert i forstudien.

For beboerne på Vågård vil det fortsatt være adko mst inn til friluftsområdet på Hensmoen via
buffersonen mellom industriområdet og uttaksområdet som er avsatt til LNF - område i
kommuneplanen.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 164

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

9 S AMMENSTILLING AV KON SEKVENSER

9.1 Sammenstilling av konsekvenser i tabell

T ema B eskrivelse av verdi, omfang og konsekvens
Landskap Verdi : Planområdet karakteriseres som et furumolandskap

som er vanlig i regionen. Området er i dag berørt av inngrep
med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe
redusert landskapsverdi og bryter opp helheten i
landskapet : M iddel s til liten landskapsverdi.
Influensområdet: Middels verdi.
Omfang : For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets
dimensjon være dårlig tilpasset omgivelsene ved at de i
større grad deler opp en enhetlig terrengform (furumoen på
Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Utvidelsen av
uttaksområdet vil i større grad bryte skalaen i landskapet.
Deler av planområdet og området rundt (industriområdet) er
allerede i dag preget av inngrep. Etter avbøtende tiltak slik
som revegetering av skråningene, vil uttaks området på sikt
gli inn som en naturlig del av den sko gkledde moen sett fra
avstand. Middels til stort negativt omfang for planområdet,
og lite netativt omfang for influensområdet.
Konsekvens : M iddels negativ konsekvens for planområdet
og li t en negativ konsekvens for influensområdet .

Nærmiljø og friluftsliv Verdi : Planområdet - og influensområdet vurderes å ha
middels til stor verdi. Dette begrunnes med at deler av
planområdet brukes ofte/av mange til turgåing, trening,
orientering, plukking av bær / sopp og til skiturer. Området er
særlig godt egnet til friluftsliv, og særlig tilrettelagt for
rullestol - og barnevognsbrukere. Områdene brukes hele
året. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet til
friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseutt ak), og dette
trekker verdien noe ned.
Omfang : Tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv i
selve planområdet da et viktig område for friluftsliv på sikt
går tapt. I influensområdet vil tiltaket få middels negativt
omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på
Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil
påvirke bruken av området.
Konsekvens : Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for
planområdet og middels negativ konsekvens for
influensområdet.

Naturmiljø Verdi: Ingen naturtypelokaliteter eller rødlistear ter registrert i
planområdet. Liten verdi
Funn av 3 naturtypelokaliteter i influensområdet som er gitt
middels verdi (C - lokaliteten) og stor verdi (A - , og B -
lokaliteten)
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Omfang: I ngen naturtypelokaliteter eller forekomster av
rødlistearter blir berørt av t iltaket. P lanområdet har et visst
potensial for krevende arter, selv om ingen slike er funnet .
Lite negativt omfang.
Konsekvens: Arealbeslaget er stort, men berører ikke
verdisatte områder. Konsekvensgraden er vurdert som liten
negativ.

Naturressurser

Eg nethet, kvalitet
Varighet
Kvartærgeologiske
verdier

NGU beskriver forekomsten som meget viktig med
kvalitetsmessig meget gode masser både for veg - og
betongformål. Hensmoen er sammen med Kilemoen de
viktigste grusressursene i Ringerike kommune.
Forekomsten forsyner markeder langt ut over
kommunegrensen . Forekomsten er klassifisert som en
« nasjonal t viktig forekomst».
Ressursens varighet vil variere sterkt avhengig av
etterspørsel i markedet. Ved stipulert fremtidig
uttaksmengde vil NorStone AS ha en driftstid på 43 år og
Myrvang AS ha en estimert driftstid på 75 år .
Konsekvens kvartærgeologiske verdier: Framtidig uttak vil
ikke føre til utvidet inngrep i kanten av breelvdeltaet, og
eggen mot Begna vil stå igjen og dokumentere den naturlige
kanten av den opprinnelige deltaflaten mot vest.

Kulturminner og kulturmiljø Buskerud fylkeskommune gjennomført e arkeologisk
registrering høsten 2013. Planområdet ble undersøkt
visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete
kulturminner innenfor planområde t , men 13 ikke fredete
arkeologiske minner med liten kulturhistorisk verdi . Liten
negativ konsekvens.

Forurensning Støv
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk
støvnedfall i alle de 13 måleperiodene som til nå er
gjennomført. Maksimalt mi neralsk støvnedfall ligger lavere
enn 1/3 av utslippskravet.
Støy
Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene
tilknyttet uttak og produksjon ved Heen Grustak ligger lavt i
terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her,
skjermes av omkringl iggende terreng.
Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett opp til Heen
Grustak. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og
boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon og boligen har
beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støyso ne. Øvrig omkringliggende støyfølsom
bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene i
dagens situasjon og fremtidig situasjon.

Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør
(NorStone) vurderes til å ha liten konsekvens for støy fra
s elve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
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flere lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig
konsekvens. Ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122
beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN)
som følge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul
støysone .

Vanntema En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m
over grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller
Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket,
og observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at
Vesletjern ikke har kontakt med grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor
mektighet under planlagt massetak.
Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut
til å være avgrenset til et tynt vannførende lag over fjell og
har der liten verdi som grunnvannsressurs.

Planlagt uttak av masser in ntil 2 m over grunnvannsnivå må
i framtiden baseres på dokumentasjon av grunnvannsnivå
ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over
grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av
grunnvannet.

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme
mot nedenforliggende drikkevannskilder i Nymoen - området
og utgjøre en andel av grunnvannet som tas ut til
drikkevann for private vannforsyninger. Et gjenværende
sandlag på minst 2 m over grunnvann under massetaket, vil
gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.

Transport og trafikk Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter, og
beregnet fremtidig ÅDT i 2035 er 350. Dette er en økning
med om lag 100 kjøretøy. Ifølge Håndbok N100 vil det ikke
være krav til eget tilbud for gang - og sykkeltrafikken på en
vei av denne typen (Sa3).

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset
Hensmoveien - E16 som adkomst fra hovedveinettet. Dette
krysset er i dag kanalisert. Kapasitetsberegni ngene av
fremtidig situasjon viser at det er en stor restkapasitet i
krysset. Det gjør at en med stor sikkerhet kan slå fast at det
ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i dette krysset i
fremtiden, selv om det viser seg at fremtidig trafikkmengde
er noe større enn det som er beregnet.

Samfunnsmessige
konsekvenser

Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk . Selskapet forventer ikke
vesentlig økt uttakshastighet, og antall sysselsatte vil neppe
øke. Etablering av en ny grusprodusent vil trolig generere
4 - 5 nye å rsverk.
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NorStone AS og John Myrvang AS vil til sammen bidra med
skatteinntekter til kommunen fra de ansatte, bedrifts - og
eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold.
Virksomheten e gir ikke noe stort og betydelig bidrag til
s ysselsettingen, men inngår i underskogen av små og
mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til
verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.
Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar fordel av
beliggenheten nær sandforekomsten. Disse bedriftene
sysselsetter til sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig
drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å
flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.

Sikkerhet/i standsetting Reguleringsplanen har bestemmelser som sikre r at
masseuttaket avsluttes på en forsvarlig måte og etterlater et
landskap som tar hensyn til de naturgitte kvalitetene i
området .
Fremtidig arealbruk (etter endt drift av masseuttaket)
vurderes i kommuneplan og ny reguleringsplan når driften
nærmer seg slutten.

9.2 Avbøtende tiltak

T ema Avbøtende tiltak
Landskap

Revegetere skråninger underveis etter hvert som
bunnivå i uttaksområdet er nådd

Nærmiljø og friluftsliv
Omlegging av skogsbilvei er/turveier etter hvert
som uttaksområdet utvides slik at
tverrforbindelser opprettholdes lengst mulig.
Utslaking av skråninger etter ferdig uttak vil øke
tilgjengeligheten til området. Dette kan være
aktuelt å gjennomføre senere når etterbruken er
avklart.

Naturmil jø Ingen foreslåtte tiltak
Naturressurser Ingen foreslåtte tiltak
Kulturminner og kulturmiljø Ingen foreslåtte tiltak
Forurensning

Utføre s tøvmålinger for gbnr. 271/122 samtidig
med oppstart av grusuttak på gbnr. 92/2/2

Vanntema
Etablering av observasjonsbrønner for å
dokumentere grunnvannsnivå, og for å sikre
beskyttelse av grunnvannet (2 meter
overdekning)

Transport og trafikk Ingen foreslåtte tiltak
Samfunnsmessige
konsekvenser

Ingen foreslåtte tiltak

Sikkerhet/istandsetting Ingen foreslå tte tiltak
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Emne: Detaljregulering Hensmoen grustak. Klage på vedtak 

Vedlegg:  

 
Det vises til kommunestyrevedtak 31.5.2018 sak 62/18 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak. 
 
På vegne av min klient Asbjørn Granheim, eier av Nymobakken 40, gnr 241/122, rettes herved en formell klage på vedtaket. 
 
Klagen begrunnes med følgende: 
 

1. Planprosess. 
Granheim ligger helt inntil planområdet med uttak og atkomstveg, men har ikke blitt tatt med på råd under prosessen mer enn 
minstekravene som settes i Plan- og bygningsloven. For uten rett til å uttale seg til varsel om oppstart og til høringsrunden, er det kun 
avholdt et innledende møte (30..5.2017) om mulige tiltak, uten at de konkrete tiltak i planen er drøftet videre med ham. Dette mener vi er 
uforsvarlig saksbehandling. Eiendommen ligger spesielt nære uttakene, i praksis helt oppå uttakskanten og inntil atkomstvegen.  

 
I slike tilfeller vil planlovens intensjoner om medvirkning tilsi at eieren i langt større grad blir tatt med på råd, også mht hvilke tiltak 
eiendommen etter planforslaget skal få. 
 

 
2. Faktisk innhold. 

Planen er en fortsettelse av dagens driftsforhold samt en utvidelse nordøstover. Eiendommen får altså ulemper i enda større grad enn i dag.  
 

I dag lider eierne av dagens drift bl.a. mht mye støy fra lastebiler, langt utenom den vanlige driftstiden. Dvs at det er svært ofte er mye 
tungtrafikk i nattperioden 23-07.  

 
Drifterne har fått tillatelse til å kjøre ut i nattperioden når de skal levere til betongproduksjon og/eller asfaltproduksjon. Dette er ikke 
unntakstilfeller, men noe som kan forekomme relativt hyppig. Det er leveranser som drifterne selv avtaler og bestemmer. Det kan altså bli 
en mer eller mindre normalsituasjon. Planbestemmelsene setter ingen grenser for hyppigheten. Bestemmelsen må derfor tas ut. 



 
                               Mht støyberegningene som er gjort så er disse ikke riktige. Det kan begrunnes med følgende: 
 

1. Gjeldende regler for støy fra grustak er Forskrift til forurensingsloven §30. Om en mener T-1442 skal benyttes, er det nå T-
1442/2016 og ikke T-1442/2012 slik det står i utredningen. 

 
2. Det må også beregnes situasjoner med avflåing og ev annen drift på dagens terrengnivå. Dette er en del av vanlig drift og vil skje 

mye nærmere Granheim sitt hus enn det som er beregnet for den øvrige driften. 
 

3. Da det er en del tungtrafikk om natten, må også støysituasjonen langs vegen også inkludere maksimalnivå Lmax, ikke bare utjevnet, 
vektet nivå Lden. Jfr. tillatelsen de har til drift om natten. 

 
4. Viste støysonekart er ikke representative for de mest støyene situasjonene for nærmeste bebyggelse. Kildene i sonekartene er til 

dels plassert lengst unna bebyggelsen. 
 
 

I tillegg er det i tørre perioder mye støvflukt. Dette lar seg i praksis ikke forhindre, uansett hvor gode regler og intensjoner drifteren har om 
vanning og eventuelt andre støvhindrende tiltak. Det gjelder også de enkelte sjåførers tildekking av gruslast.  

 
Siden eiendommen ligger helt på bruddkanten og kloss inntil den pålagte atkomstvegen til bruddet, viser dagens praksis at eiendommen 
nødvendigvis blir sterkt plaget. Om teoretiske utredninger kan vise at det er mulig å drifte uttakene innenfor tillate grenseverdier, er det helt 
urealistisk å tro at det også vil bli gjort i praksis. Avvik skjer i dag, og vil også forekomme i fremtiden. Det er vanskelig å skjønne at 
vedtaksmyndighetene har tro på at det er mulig at et hus med slik beliggenhet oppå en uttakskant kan ha tilfredsstillende boforhold. 
Eiendommen vil heller ikke være omsettelig med en riktig pris som avspeiler bygningsmessig verdi.  

 
En riktig konsekvens av å tillate utvidet drift i området, vil være at det i planen og konsesjonsvilkårene settes krav til at driften evalueres og at 
nødvendige tiltak kan måtte innskjerpes, eventuelt også med rett for Granheim om at eiendommen kan kreves innløst. 

 
 
Mvh 
Bjørn Leifsen 
 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 



Vågårdsveien 210 
3516 Hønefoss 
 
Tlf +47 909 59283 
 
bleifsen@online.no 
 
Besøksadresse: 
Kontorfelleskap 
Søndre torv 2B 
Hønefoss 
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Likelydende klage sendt til postmotak@ringerike.kommune.no samt per post til ovenstående post

adresse.

Viser til utsendte sakspapirer og dokumenter publisert på Ringerike kommunes hjemmeside.

På generelt grunnlag så finner Vågård og Omegn Vel, heretter kalt Vellet, det skuffende at ikke

Ringerike kommune kan fremlegge sakspapirer der området er blitt regulert til masseuttak og

fastholder vårt standpunkt at detaljregulering er utført på feil grunnlag og skal kjennes ugyldig.

Videre vil det påpekes at ikke alle forhold i saken er belyst og ber om at formannskap og hoveduWalg

gjennomgår saken på nytt. Dette begrunnes ved disse punktene, og vår argumentasjon for hvert

punkt utdypes nærmere i kapittel:

I arkivsaksnr t41286-t37 ogL39 punkt 4 Vegetasjon.

I planbeskrivelse beskriver tiltakshaver at det ikke skal revegeteres før etter endt periode.

Dette må tydeliggjøres med strengere krav i forhold til formulering i dagens godkjenning.

I arkivsaksnl t41286-t37 og 139 punkt 6 trafikk, støy og støv. Planprosess har ikke tatt
hensyn til at Ringerike kommune har endret skolevei til også å gjelde Nymobakken da det i
20L7 ble etablert busslomme ved planlagt avklÓringtil Norstone der alle barn iVellet nå må

ta buss.

I arkivsaksnr L41286-l?7 ogtt9 punkt 8 parkeringsanlegg for tilgang til friluftsområdet.

Planbeskrivelsen tar bare inn at området er brukt til orientering. Vellet henviser til at det ikke

er tatt hensyn til Ringeriksmaraton, Villmann Night-run, Foreningen treningsglede 5 km,

Krokskogen sykkel ved stigruppa, Ringerike sykkelklubb terrenggruppa, Ringerike kommune

ved Aurora Hensmoen. Videre så kan det opplyses at det er brøytede stier på vinteren og

mye aktivitet som gir hardtråkkede st¡er selv i snørike vintere slik som 2Ot7/20t8.
I arkivsaksnr L41286-t37 ogt39 punkt 10 drift av anlegget.

Her er beskrevet Leuen¡ne<s0db inn i kveldsperioden. I Støysonekart i planbeskrivelse kap 6.8.3

side 107 er sonekart begrenset til å gjelde tiltaket og tar ikke hensyn til influense områdene.

Videre skal rekreasjonsområdene også tas hensyn til ellers så kan det ikke kalles

rekreasjonsområder.

Kartet har heller ikke tatt hensyn til transport ut og inn av området.

I
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Vågård og Omegn VEL

Det må også inn strengere føringer for hvordan dette skal håndheves da planbeskrivelse

henviser til fullt driftsdøgn for <lokal transport)) noe som påvirker naboer i særlig stor grad

og ekstra støytiltak mä settes inn.

Bussholdeplass med barn ned i 6 år som nærmeste nabo tiltungtrafikk hvor sand og støv

fyker av lastebillass. Dette sammen med forurensing av vei kan medføre eksila glatt

kjørebane rett ved holdeplass.

Krav til grønnstruktur

I planbeskrivelse viser tiltakshaver til en grønnstruktur med buffersone på 50m. Dette må ¡nn

i reguleringsplanen hvordan dette skal håndteres. Voll samt driftsvei og ett tiltak som ikke

kan ha vegetasjon tett innpå seg medfører at ¡ praks¡s så er det ikke noen grØnnstruktur med

stØy og støv begrensende effekt. Dette viser også planbeskrivelse med henvisning til egen 3d

modell. Ungskogen som sto der hogges lor øvr)g ned i disse dager samt at det ¡ dag også er

en kraftlinje der det heller ikke kan være vegetasjon.

For Vågård og Omegn Vel

-W,W,W* Tà¿c\Wtarq
fda Gjestvang )

leder Nestleder
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Vågård Vel
v/Øystein Nordbø
Sørflatveien 28
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
v/Rådmann Tore Isaksen

KLAGE PÅ VEDTAK OM MASSEUTTAK HENSMOEN

Viser til det politiske møtet i hovedkomiteen for miljø- og areal den 6. d.m. Vi påklager 
herved vedtaket som ble fattet av politikerne. Begrunnelseskravet i plan- og bygningsloven er 
ikke ivaretatt: 

Av saksframlegget eller begrunnelsen for vedtak skal det framgå hvordan virkningene av 
planforslag eller søknad og innkomne uttalelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse 
er tillagt ved vedtaket, særlig når det gjelder valg av alternativer, jnf. 14-3.

Det står ingenting i vedtaket om hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert, ref. 
møteprotokollen. Bla. bekymringen til Jernbaneverket for utglidninger mot jernbanen, som 
går på baksiden av åsen mot grustaket. Til orientering er det også boliger her.

Dessuten er avbøtende tiltak et rikspolitisk krav når man bygger ned barns friarealer, men det 
står jo heller ingenting i planforslaget om avbøtingstiltak for barna? 

I stedet for å ivareta innbyggernes interesser vektlegger Ringerike kommune hensyn som er 
utenfor de oppgaver forvaltningen er ment å ivareta. Utenforliggende hensyn som behovet for 
byggeråstoffet for asfalt- og betongbransjen utenfor kommunens grenser blir vektlagt i 
saksframlegget. 

Følgende påstand i saksfremlegget er dessuten brudd på saklighetsprinsippet i norsk 
forvaltning: Uten fremtidig drift i sandtaket kan virksomhetene på Hensmoen bli tvunget
til å flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak. Dette faller på sin egen 
urimelighet når det samtidig står i saksframlegget at Myrvang AS forsyner hele 
østlandsområdet med  naturressursen, hvilket betyr at virksomhetene på Hensmoen ikke 
trenger  råstoffutvinning rett utenfor døra! 

Vi tillater oss å legge til at plan – og bygningslovens formål er å fremme bærekraftig utvikling
til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Imøteser rådmannens 
tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Vågård Vel
Øystein Nordbø



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

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

Kopi:  

Sendt: 28.06.2018 12:14:17 

Emne: VS: Klage vedtak om detaljreg. Hensmoen 

Vedlegg: 30. mai 2017 - Innspill Hensmoen.docx; 16_28107-25Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram 

tilkommunedelplan for ny E16 Nymoen-Eggemoen i Ringerike kommune med vedlegg.pdf 
 
 

Fra: Einar Rokseth [mailto:einar.rokseth@hotmail.com]  
Sendt: tirsdag 26. juni 2018 10:49 
Til: Grethe Tollefsen <Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no>; Mari Solheim Sandsund <Mari.Solheim.Sandsund@ringerike.kommune.no>; 
fmbubki@fylkesmannen.no; fmbupost@fylkesmannen.no 
Emne: Klage vedtak om detaljreg. Hensmoen 

 

 Hei, jeg påklager herved kommunestyrets vedtak av 31.5.18 sak 62/18 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen. 
 
Som nevnt i mitt innspill fra i fjor er utredning av alt. lokaliseringer et lovpålagt krav. Å henvise til temautredningen, som kun ramser opp hvor i 
Ringerike det finnes grus og pukk uten å ta for seg verneverdiene er ikke en tilstrekkelig vurdering av alternativt uttakssted for Hensmoen. 
Dessuten er det brukt en utdatert NGU rapport fra 2006 som kilde i temautredningen. NGU har siden den gang regristrert Hensmoen som 
verneverdig i sitt grusregister, og NGUs syn på bruk av grus som byggeråstoff har endret seg: Bransjen må over til pukk fordi Norge er i ferd 
med å tømmes for naturgrus. 
 
Når det gjelder mine forslag om avbøtingstiltak blir disse avspist av rådmannen fordi de ligger utenfor planområdet. Formålet med planen var 
jo å ivareta miljø og samfunn, istedet er det kun "sikring av grusressursen" som blir hensyntatt! Støyskjermer og støymålinger og istandsetting 
av området er jo lovpålagt ihht. forurensningsloven og mineralloven! 
 
For å sikre formålet med planen må det stilles krav til avbøtingstiltak, også utenfor planområdet. Viser til uttalelse fra Sivilombudsmannen:  
Det er på det rene at det er anledning til å stille krav om opparbeidelse av tiltak utenfor reguleringsområdet, dersom det er av «hensyn til tilstøtende arealer og 
til de interesser som totalt sett knytter seg til de områder det gjelder. 
 



Hen ballplass ligger dessuten inne i planområdet. Dere er jo helt på jordet når dere snakker om et området ved Spenncon? Ballplassen er 
merket av på markslagskartet som ligger inne på Ringerike kommunes egne sider, se for øvrig forstudien fra 2012 på s. 16.  Da jeg var aktiv i 
velforeningen på 1990-tallet skulle vi ruste opp ballplassen, men store betongelementer ble henlagt på plassen. Spenncon fjernet for øvrig 
disse for 3 år siden. 
 
Storetjern er dessuten ikke lenger drikkevannskilde. Østre Hen vannverk ble lagt ned i 2016. 
 
Ber om at mine forslag til avbøtingstiltak blir vurdert på nytt, og at alternative lokaliseringer som er mindre konfliktfylt enn Hensmoen blir 
utredet. 
 
Mvh Einar Rokseth 
 
 
 



Hilde Hatlestad
Nymofaret 15
3516 Hønefoss       Nymoen, 22. Juni 2018

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

KLAGE PÅ MASSEUTVIDELSER HENSMOEN – SAK 62/18 379

Jeg fastholder min klage, og ber Fylkesmannen evt. Sivilombudsmannen gå 
nøyere gjennom denne saken. 

En plan kan ikke vedtas om arbeidet ikke er gjort i henhold til gjeldende 
lovverk, skriver Ringerike kommune som tilsvar på min klage datert 9.5.17.

Dersom Ringerike kommune hadde fulgt lovverket, og informert berørte 
parter og allmennheten om den planlagte arealendringen av friluftsområdet 
på Hensmoen i 1994, ville plankartet helt åpenbart sett annerledes ut i dag.

Kommunen påstår at planen var ute på høring hos kommunale etater og råd, 
andre lokale offentlige etater/instanser, fylkeskommunale og s tatlige etater, 
lokale næringslivsorganisasjoner og offentlige institusjoner, nabo -og 
samarbeidskommuner, politiske partier og ungdomslag, velforeninger, 
landbrukets organisasjoner, diverse lag og foreninger.

MEN: Det stod ingenting i papirene som var ute på høring om at 900 dekar av
friluftsområdet på Hensmoen skulle settes av til grustak! Varsel og 
kunngjøring skal ha et innhold som er tilstrekkelig slik at det fremgår hva
saken gjelder, og ellers ha et innhold som gir de berørte mulighet til å 
ivareta sine interesser,  ref. Forvaltningsloven.

Jeg har vært på rådhuset og gått gjennom samtlige kommunestyreprotokoller 
fra 1977. Det står ingenting om arealendringen av 900 dekar av 
friluftsområdet på Hensmoen. 

Terskelen for at Fylkesmannen overprøver en sak uten innsigelse er svært 
høy. Denne saken ville derfor fått et helt annet utfall dersom Ringerike 
kommune hadde overholdt lovbestemmelsene ved planendringen i 1994. Det 



vedtatte planforslaget kan ikke under noen omstendigheter aksepteres.

Med hilsen
Hilde Hatlestad

PS.Vår eiendom på Nymoen er blant svært mange som blir kraftig berørt av 
masseutvidelsene. De siste dagene har det blåst kraftig, og støvskyen fra 
grustaket er enorm. Vi støver ned av sand fra grustaket i vårt eget hjem. 
Værforhold som vind er ikke hensyntatt i planen!



Miljøvernforbundet Hønefoss
Hensveien 158
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
postmottak@ringerike.kommune.no
Kopi: Fylkesmannen i Buskerud

10/7-18

KLAGE PÅ VEDTATT DETALJREGULERING HENSMOEN GRUSUTTAK

Overforbruk av naturressursene på Hensmoen er i ferd med å gjøre ubotelige skader, og to
masseuttak kommer i konflikt med geologiske interesser, landskap og nærrekreasjon. Planområdet
må reduseres betraktelig for å unngå en naturkatastrofe på Hensmoen.

SAMLET BELASTNING
Prinsippet om økosystemtilnærming har sitt utspring i internasjonal rett, men den samlede
belastningen på Hensmoen er likevel ikke vurdert. Det er ikke kun effekten på planområdet man
må se på. Effekten på naturen må ses i sammenheng med de andre miljøforurensende
virksomhetene som holder til på Hensmoen.

Blant annet flyter det av betongslam fra virksomheten til Unicon ved inngangen til Myrvang AS, se
vedlagte bilde. Betongslammet kan havne i overvannet og tære på Begnavassdraget nedenfor.
Betong- og sement-relaterte produkter er svært giftig for vannlevende organismer. Bekker og elver
vil måtte bruke mer enn et tiår på å gjenopprette skaden fra et enkelt utslipp av avløpsvann fra
restbetong, som kan inneholde bly, pcb og asbest.

Kommunen må innta en økosystemtilnærming, og vurdere den samlede belasting for å kunne
forsikre om at det ikke skjer overbelastning av økosystemet på Hensmoen.

VESLETJERN
Kommunen bryter loven når kontradiksjonsprinsippet ikke følges i saken. Alle parter skal høres.
Usikkerheten når det gjelder Vesletjern må inngå i saksbehandlingen. Kommunen kan ikke kun
forholde seg til opplysningene tiltakshaver framskaffer. Påstanden om at vannstand og vannkvalitet
i Vesletjern ikke vil påvirkes er meget tvilsom, fordi tilrenningsmønsteret for overflate- og
markvann blir et helt annet. Det er ikke mulig å spå om dette!

Dr. philos i limonlogi, Dag Hongve, uttaler:  grustak ned til større dyp enn tjernas maksimaldyp, vil
med stor sannsynlighet føre til drenering og senkning av vannstanden .

Vi har også snakket med Johannes Kjensmo, tidligere professor i limnologi ved Universitetet i Oslo.
Han har skrevet en forskningsrapport om grytehullstjerna på Hensmoen. Planområdet kan ligge i
tjernas nedbørsfelt, og grustaksutvidelser vil dermed kunne medføre store negative konsekvenser
for vannene. Hva kommer fra nedslagsfeltet? Hvordan sirkulerer oksygenet? Kommer det vann inn i
Vesletjern lenger oppover? Vi har for øvrig observert en tørrlagt bekk syd for tjernet.



Kåre Elgmork, tidligere ferskvannsøkolog og professor i zoologi ved UiO, skriver i en vernerapport
om Hensmoen at  flatehogst i vannenes nedslagsfelt vil kunne endre dreneringsforholdene og
dermed vannenes karakter.  Hensmoen er veldig flat og da er det vanskelig å finne ut hvor
nedslagsfeltet går.

Å utelate så viktig informasjon i planarbeidet kan resultere i at det skjer en miljøkatastrofe på
Hensmoen.

VANNTEMA
Det fremkommer stor usikkerhet rundt vanntema i konsekvensutredningen, og det står at
fjelltopografien sannsynligvis er preget av mindre koller og kløfter under løsmassedekket og at
grunnvannet kan styres og ligge i flere «bassenger» avhengig av fjellgrunn. Grunnvann i fjell er
kjent for å være mer sårbart for forurensningspåvirkning, og strømningshastighetene i
sprekkesystemene kan bli store, slik at eventuelle forurensninger kan transporteres raskt over store
avstander.

Grunnvannsforekomsten vil dessuten bli svært dårlig beskyttet med kun to meter umettet sone.
Forekomsten blir derfor svært sårbar og tiltaket er dermed i strid med vanndirektivet. Status i
henhold til vanndirektivets retningslinjer beregnes på grunnlag av belastning og sårbarhet.

For å dokumentere at det ikke kommer forurensende stoffer til grunnvannet må det gjennomføres
overvåkning av grunnvannskvaliteten ved prøvetaking av grunnvann fra flere peilebrønner i
grustakene. Prøvetakingshyppigheten må settes til min. hver uke. Ved hver prøvetaking må det også
foretas målinger av grunnvannsnivå. Det må settes alarm på anlegget som varsler om eventuell
forurensning m.m.

Prøvetakingshyppighet må intensiveres og/eller analyseparameterne utvides ved følgende forhold:
Endring i elektrisk ledningsevne eller grunnvannsnivå.

DRIKKEVANN
Grunnvannsforekomsten på Hensmoen forsyner Nybyen vannverk, og rent grunnvann er livsviktig.
Kommunen må ta hensyn til denne viktige vannressursen ved å utarbeide
klausuleringsbestemmelser som sikrer rent drikkevann for lokalbefolkningen.

Det må også settes krav til eventuell videreforedling av løsmassene. All produksjon som krever
bruk av kjemikalier, olje eller andre forurensende stoffer må forbys eller kun tillates etter søknad
som beskriver hvordan forurensende stoffer håndteres og hvilke tiltak som gjennomføres for å
hindre forurensning.

Oppholdstiden for grunnvannsstrømning i mettet vannfase er ikke beregnet. Dagens renseeffekt vil
reduseres betraktelig med uttak ned til to meter over grunnvannet. Dermed har man liten tid til å
iverksette tiltak ved eventuelle forurensninger.

Den mest effektive renseevnen oppnås ved strømning i umettet sone, det vil si fra overflaten og ned
til grunnvannsspeilet. Vann som infiltrerer i bunnen av grustaket vil bruke kort tid på å nå
grunnvannsspeilet. Det må derfor undersøkes hvor lang tid dette tar før en eventuell godkjenning
finner sted.

MOP
For å ivareta hensynet til dem som bor og ferdes nær grustaket, samt til natur- og miljøvern ellers,
må tiltakshaverne utarbeide en miljøoppfølgingsplan (MOP). Hjemmel for MOPen finnes i



internkontrollforskriften ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter”.

Miljøpremisser og oppnådde resultater må være tilgjengelige for berørte myndigheter og
allmennheten. Tiltakshaverne må også sørge for at det blir utarbeidet en varslingsplan.

Tiltakhaverne må utpeke en miljøkoordinator som skal ha det daglige ansvaret for miljøarbeidet og
som skal se til at det blir gjennomført i henhold til beskrevne prosedyrer.

Miljøoppfølgingsplanen skal fokusere på hvordan hensynet til ytre miljø, samt miljøkrav fastsatt i
lover og forskrifter ivaretas i selve driftsfasen. Miljøoppfølgingsplanen er et bindende dokument for
alle som er involvert i arbeidet inne på planområdet.

AVBØTINGSTILTAK
Planprogrammet ble fastsatt 15. oktober 2013 med følgende vedtak:

I den videre planprosessen vil formannskapet presisere viktigheten av gjennom samarbeid å finne
tilstrekkelige avbøtende tiltak med hensyn til naboer og friluftsliv. Spesielt kan nevnes hensyntagen
til barns oppvekstmiljø og tilstrekkelige vegetasjonssoner mot boligområder.

Dette er ikke fulgt opp, hverken i planprosessen eller i vedtatt plan. Tiltaket skaper negative
virkninger av stor betydning, bla. økt trafikk og tap av friluftsområder slik at kun tjerna og
områdene rundt disse blir stående igjen dersom planen gjennomføres.

Knuseverket og sorteringsanlegget må av miljøhensyn bygges inn, hvilket også påpekes på
regjeringen.no. Man skal ikke måtte gå på tur på Hensmoen med øretelefoner fordi bråket fra
grustaket ødelegger rekreasjonsverdiene! Grønnstruktur, buffersoner og hensynssoner samt
parkeringsplasser må etableres inne i planområdet.

Regulert parkeringsareal og gang og sykkelsti som gir god tilgjengelighet for besøkende i
naturområdet må inn i planen og antall parkeringsplasser må spesifiseres. Hensmoen er mye brukt
av veldig mange og parkeringsplassen må også være av en såpass størrelse at barnehagebussen kan
parkere og snu på plassen.

I Håndbok N100 står det at behovet for egne tiltak for gang- og sykkeltrafikken vurderes særskilt
fra prosjekt til prosjekt. To enorme grustak på Hensmoen medfører mye tungtrafikk på veien
mellom Vågård og Nymoen. Gang- og sykkelvei må derfor etableres for å imøtekomme kravet om å
ivareta barn og unges interesser. Kommunen må kreve at dette blir gjennomført før Norstone
etablerer nok et grustak i nærmiljøet til barn og unge.

Vegetasjon må bevares med henblikk på å oppnå skjermvirkning, og skogen på Hensmoen kan
derfor ikke hugges eller fjernes etter tiltakshavers eget forgodtbefinnende. Områdene nær
bruddkanten må beplantes for skjerming mot tilgrensende arealer. Det må fylles på med
mat /vekstjord som toppdekke, som beplantes med større trær som gir rask skjermingseffekt, i
samråd med gartner. Minimum plantehøyde på 80 cm – 120 cm.

Det må utvikles sammenhengende grønnstruktu r /turdrag (pbl. § 12-5 nr. 3) fra Vågård og fra
Nymoen og fram til friluftsområdet. Turdraget må ha en bredde på minst 30 meter, blant annet for å
ivareta økologiske – og rekreative verdier.

GEOPARK/LANDSKAPSKONVENSJONEN
Vårt forslag om å etablere geopark på Hensmoen som et avbøtingstiltak blir avspist med:  det er



dessverre ikke noe kommunen vil kunnet ta initiativ til.

Hvem andre skal ta initiativ til dette hvis ikke kommunen?

R egiongeologen har bistått i utviklingen av flere geologiske og geokulturelle attraksjoner siden
1999 i flere kommuner i Buskerud/Vestfold og Telemark.

En geopark på Hensmoen vil bidra til å  bevisstgjøre folk i det sivile samfunnet, private
organisasjoner og offentlige etater og øke kunnskapene om landskapet i nærmiljøet  hvilket er helt i
tråd med landskapskonvensjonen som Norge har godkjent og forpliktet seg til å følge opp.
Geologiske verdier omfattes dessuten også av naturmangfoldloven og planen må derfor ivareta
Hensmoens kvartærgeologiske verdier.

Det står for øvrig i sakspapirene at  dødislandskapet blir ikke berørt  (!). Bevisstgjøring av lokale
naturverdier er åpenbart særs viktig i Ringerike kommune. Det bølgende og småkuperte
istidslandskapet og de tørrlagte dødisgropene i planområdet er spor etter smeltingen av
innlandsisen. Dødislandskapet blir i aller høyeste grad berørt! Hensmoen er en sandmo avsatt i
sjøvann etter siste istid, og er et karakteristisk landskap på Ringerike, som nå er i ferd med å gå tapt.

Kommunestyret har bedt rådmannen om å arbeide med etablering av en geopark i Hensmoen
området, og tiltakshaverne må kunne bidra til en realisering for å imøtekomme kravet om
avbøtingstiltak dersom det mot formodning fortsatt skal tas ut verdifull naturgrus fra Hensmoen.

KLIMA- OG MILJØHENSYN
Transport av grus og pukk står for 20 prosent av all tungtransport på norske veier, og i stedet for å
bruke mobile knuseverk fraktes den verdifulle naturgrusen på Hensmoen langs veiene på
hele østlandet.

Plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g stiller krav om at planleggingen skal ta klimahensyn
gjennom løsninger for transport. Likevel skriver rådmannen i et notat til politikerne at Unicons
avdeling på Gjøvik er avhengig av tilslag fra Hensmoen!

KULTURMINNER
På tross av at enorme arealer er avsatt i arealplanen som masseuttak er det vedtatt at et LNF-område
mot Nymoen skal inngå i planen. Dette området er ikke undersøkt av fylkeskommunens arkeologer.
I dette lille friområdet er det mange groper, som kan være dyregroper fra førhistorisk tid. Flere
dyregroper og fangstanlegg ble registrert i nærområdet for 50 år siden, og masseutvidelser kan ikke
foretas før undersøkelsesplikten i kulturminneloven § 9 er ivaretatt.

Dessuten er det flere kulturminner på Hensmoen som Mølleveien og Ingeborgstien. Disse er av stor
lokal betydning, se tidligere innspill fra Harry Dahl.

REGULRINGSBESTEMMELSER
Det er viktig at bestemmelsene er så presise og konkrete som mulig.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at området gradvis vil istandsettes og at i takt
med uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal
i takt med at det tas ut masser innover i uttaksområde.

Det må fremgå helt klart at dette er arealer som skal benyttes til friluftsformål. Etterbruk skal
fastsettes i reguleringsplanen, ref. regjeringen.no



Antall parkeringsplasser må angis.
Hvor ofte Nymobakken skal renses for sand/støv og opprensking av grøfter må angis.

ALTERNATIVE LOKALISERINGER
Temautredning danner overhodet ikke grunnlag for vurdering av alternative uttaksområder slik
kommunen påstår.

I saksframlegget til politikerne datert 28. mai 2013 står det at geologiske verdier også skal vurderes
i utredningen. Dette blir likevel unnlatt og kommunen skriver til oss:  temautredningen er nå
avgrensa til masseforvaltning, både av hensyn til framdrift/kapasitet, kommunens kompetanse og
ansvarsområde. Avgrensning er nødvendig for å komme i mål med plan- og utredningsarbeidet som
skal gjøres ifm. kommuneplanarbeidet. Kommunen er heller ikke vernemyndighet, annet enn å
fastslå arealbruk gjennom arealplaner etter plan- og bygningsloven.

Å unnlate verneverdiene grunnet hastverk og manglende kompetanse i et så viktig plandokument er
ikke akseptabelt!

For at politikerne skal kunne ta stilling til hvilke alternativer som er best for samfunnet, må de ha et
beslutningsgrunnlag. Da må det foreligge en beskrivelse av hvilke alternativer som er vurdert, og
hvordan disse er vurdert. Uten slik kunnskap, er det vanskelig å ta stilling til om det foreligger
alternativer som ved nærmere undersøkelser kan vise seg å være mer aktuelle, og følgelig om det
bør kreves utredning av flere alternativer.

Kommunen har heller ikke tatt hensyn til at det finnes tilsvarende naturressurser andre steder i
Ringerike, og at NGU ønsker økt bruk av pukk fordi Norge tømmes for naturgrus i rekordfart. At
ressursen er registrert som nasjonalt viktig er ikke ensbetydene med at det er dokumentert et behov
for å doble det årlige uttaket av naturressursen på Hensmoen.

KUNNSKAPSMANGEL
I Norge er det vedtatt at vi skal ha en kunnskapsbasert forvaltning av naturen. God og oppdatert
kunnskap om naturmangfoldet er en forutsetning for dette. En utdatert NGU-rapport fra 2006
danner grunnlag for nevnte temautredning. NGU har i ettertid registrert Hensmoen som verneverdig
i grusregisteret og uttaler offentlig at fordi grus er en begrenset ressurs, bør det oppmuntres til bruk
av pukk fremfor grus. Samtidig leser vi følgende i sakspapirene:  Ringerike kommune er enige i at
det bør oppmuntres til en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder sand/grus og
alternative prosjekter.

Dette er jo ikke annet enn tom retorikk all den tid kommunen legger til rette for økt uttak av
naturgrus!

Rådmannen har, på bakgrunn av «de mange uttalelser», utarbeidet et alternativ forslag som ble
framlagt politikerne med følgende ordlyd:  Dersom det er ønske om å begrense uttaksområde, er
følgende alternativt vedtakspunkt 2 utarbeidet : K onklusjon:  Samlet vurdering: Rådmannen er
positiv til regulering av uttaksområde i tråd med kommuneplanens arealdel.

Rådmannens positive holdning til full utnyttelse strider med saksbehandlingsreglene i
forvaltningsloven: «F orvaltningsorganet skal opptre upartisk og det må søkes å få frem både det
som taler til gunst og ugunst for en part.» Hvilket alternativ som er best for samfunnet, hvilket
vurderinger som ligger til grunn for valg av dette alternativet er forhold rådmannen utelater, og
vedtaket strider dermed med naturmangfoldloven § 7.



UGYLDIG AREALPLAN
Fylkesmannen har uttalt at kommunen som lokal planmyndighet må avveie friluftsinteressene mot
næringsinteressene i denne saken. Hvordan er avveiningen gjort? Rådmannen forholder seg kun til
overordna plan , som til overmål ikke kan dokumenteres at har vært gjenstand for hverken
saksbehandling eller politisk behandling.

Å tillate to grustak i dette verdifulle natur- og rekreasjonsområdet strider dessuten med kommunens
egen samfunnsplan, hvor det står at Ringerike skal ha e n bærekraftig masseforvaltning, herunder
sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og samfunnsbelastning:
utnyttig av eksisterende uttak skal prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Å sikre grusressursen for fremtidig behov er jo stikk i strid med realitetene - nemlig å åpne opp for
nok et grustak i det lille som er igjen av naturområdet på Hensmoen! Det oppstår overproduksjon,
hvilket framkom på informasjonsmøte på kantina på Spenncon 24.3.14 hvor også kommunens
saksbehandlere deltok.

For å vareta interessene til de som berøres negativt av et planvedtak, skal uttrykket «forhold som er
avgjort tidligere» ikke gis en for vid tolkning. Det hefter vesentlige svakheter ved planen om
grustak i det verneverdige og populære landskapet på Hensmoen, hvilket tilsier at den bør
underkjennes basert på ny kunnskap. Den kunnskapen og de nye forhold som nå gjør
innsigelse aktuelt var ikke tilgjengelig for innsigelsesorganet ved tidligere kommuneplanrulleringer.

Arealplanen viser seg å få vesentlig mer vidtgående negative virkninger enn
lagt til grunn opprinnelig da Hensmoen ble satt av på plankartet uten noen form for miljøfaglige
vurderinger i 1994.

Fylkesmannen er rette myndighet med innsigelseskompetanse og har ansvaret for å ivareta
interessene til natur og mennesker. Kopi av vår klage sendes derfor dit.

Miljøvennlig hilsen
Miljøvernforbundet Hønefoss
Eva Liell



Fra: Olav Djønne[ol-dj@online.no]
Dato: 22.06.2018 09:30:21
Til: "mailto:Mari.Solheim.Sandsund"@ringerike.kommune.no; Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no; Kihle, Brede;
FMBU Postmottak
Tittel: Klage på kommunestyrets vedtak om to grustak på Hensmoen

Hei.
 
Da saken om masseutvidelsene på Hensmoen var oppe til førstegangsbehandling, valgte politikerne å
utsette planene ref. Ringerikes Blad 19.3.13. 
 
I etterkant laget rådmannen et notat til politikerne hvor det sto: 
 
Ved endring av kommuneplanen som medfører forhindring av uttak av verdiene som er avtalefestet og tap
av verdier det er investert for, kan kommunen pådra seg et erstatningssøksmål. Notat 10.4.13
 
Spørsmålet om mulig søksmål for kommunen hvis arealet for masseuttak ble redusert/endret, er en juridisk
problemstilling som ikke var en den av høringen da planforslaget for Hensmoen ble lagt ut til offentlig
ettersyn. Likevel er det nettopp dette som ble førende for hele behandlingen av saken. Oppstart
av planprosessen ble enstemmig vedtatt av politikerne da rådmannen "truet" med søksmål i nevnte notat.
 
Alternative lokaliseringer er heller ikke utredet i planprosessen på tross av at dette overhodet ikke er avklart
på kommuneplannivå tidligere. Dette er en klar saksbehandlingsfeil. 
 
Det er et sentralt prinsipp i både norsk og internasjonal miljørett å redusere miljøskadene ved å utrede
alternative lokalisering med mindre skadelige miljøpåvirkninger.
 
På Eggemoen ble det avsatt et stort område til masseuttak i kommuneplanen i 2007. Eggemoen er et
realistisk og relevant alternativ uten boligområder i nærheten, og med kort vei til markedet (Spenncon). 
Området har dessuten samme grunneier som på Hensmoen.
 
Ifølge Mari Sandsund i Ringerike kommune er ikke området på Eggemoen juridisk bindende fordi det ikke
finnes hensynssoner på vedtakstidspunktet.  Ettersom Hensmoen ble avsatt til masseuttak i kommuneplanen
i 1994 kun ved å skravere kartet finnes det ikke hensynssoner her heller. Ergo er ikke arealdelen over
Hensmoen juridisk bindende og politikerne har blitt feilinformert helt siden oppstarten i 2013.
 
Vedtak fattet i kommunestyret 31.5.18 må derfor erklæres ugyldig, og Ringerike kommune må utrede
lokaliseringsalternativer til Hensmoen og politikerne må informeres om at en arealdel ikke er statisk.
 
Viser for øvrig til tidligere korrespondanse med Brede Kihle hos Fylkesmannen når det gjelder manglende
utredninger av lokaliseringsalternativer og manglende politisk behandling da masseuttaket på Hensmoen ble
lagt inn i kommuneplanen i 1994. Fylkesmannen må  gå grundigere inn i de juridiske problemstillingene vedr.
planvedtaket slik som forespeilet i e‐post datert 13.4.18. Har derfor Fylkesmannen i kopifeltet.
 
For ordens skyld legger jeg ved mitt innspill til høringen i fjor.
 
Med vennlig hilsen
Olav Djønne
 
 







Fra: Ola T Bjørntvedt [Ola.T.Bjorntvedt@bfk.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 05.06.2018 13:16:00 

Emne: Hensmoen 

Vedlegg:  

Til Ringerike kommune 

DERES REFERANSE: Saksnr: 14/286-141 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

Melding om vedtatt plan Detaljregulering Hensmoen grusuttak 

  

Det er med sorg man mottar kartet over hvilke områder som går tapt for kommende 
generasjoner når man  studerer grustakutvidelsen på Hensmoen. Dette er kortsiktig 
økonomisk gevinst på bekostning av de neste generasjoners mulighet til å bruke naturen til 
fysisk aktivitet i lett tilgjengelig natur, bærplukking, soppsanking etc. Hensmoen er bare en 
av våre furumoer som er under voldsomt press fra økonomiske interesser. Kilemoen 
forsvinner også gradvis til grusindustrien, Eggemoen blir kraftig redusert når Tronrud, 
Forsvaret og den nye planlagte veien forsyner seg av området. Disse furumoene brukes hele 
året av Ringerikes befolkning – en bruk som gir seg utslag i innsparinger på helsebudsjettet – 
men som er summer som likevel aldri kommer fysisk med på et budsjett. De kommende 
generasjoner kommer kanskje til å spørre oss eldre om noe de hadde hørte Ringerike hadde 
mye av for mange år siden – fine, myke stier der man kunne jogge – og fine skitraseer om 
vinteren. Jeg må be kommunen om å tenke seg litt om før den omfavner disse kortsiktige 
planene. Blir moene ødelagt – så er det for alltid! 

  

Vennlig hilsen 

Ola T. Bjørntvedt, lektor 

Tolpinrudveien 33 

3510 Hønefoss 
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S AM M EN DRAG
Det er mottatt 7 klager og 2 uttalelse til vedtak av reguleringsplan i kommunestyret 31. mai 2018 , se
tabell 1 nedenfor.

Tabell 1 : Mottatte klager/merknader til planvedtaket
Nr. Navn Dato

1 Leifsen/Granheim 03.07.2018

2 Vågård og Omegn Vel 02.07.2018

3 Vågård Vel 22.06.2018

4 Einar Rokseth 26.06.2018

5 Hilde Hatlestad 22.06.2018

6 Miljøvernforbundet Hønefoss 10.07.2018

7 Olav Djønne 22.06.2018

8 Harry Dahl ( uttalelse ) Udatert

9 O la Bjørntvedt ( uttalelse ) 05.06.2018

1. GEN ERELT
Klagene varierer en del i innhold. Noen av klagene er rettet mot kommunen som planmyndighet,
noen bærer preg av høringsuttalelse/omkamp av tema som er behandlet tidligere i planprosessen.
Vi har forsøkt å kommentere klagene kortfattet.

2. LEI FSEN/GRAN H EI M
1. Planprosess:

Tiltakshaver mener dialog en med Granheim har vært god. I tillegg til informasjonsmøter har det vært
møter med Granheim sammen med kommunen og det ble gjennomført befaring i området rundt og
på eiendommen til Granheim den 31.05.17 .

Mange av de tiltakene som ble foreslått på dette møtet ble innarbeidet i planen , herunder: Økt
avstand til uttaksområde, skjermingsvoller, begrenset bruk av driftsvegen forbi Granheim, la skogen
mellom Granheim og grustaket bestå, grøfte rensk og kosting /renhold av Ny mobakken .

2. Faktiske forhold:

Nattkjøring:
Det forekommer utkjøring av varer i nattperioden når kunder som produserer betong og asfalt
jobber om natten. Det har blitt kjørt ut lass i nattperioden så lenge det har vært grustak på
Hensmoen .
Tiltakshaver ønsker å begrense denne kjøringen så mye som mulig slik at det er minst mulig kjøring i
nattperioden. Tiltakshaver fører statistikk over antall lass som er kjørt ut i nattperioden. Myrvang
hadde en samtale med Granheim og tiltakshavers kunder om nattkjøri ng 25 . juni 2018 . E tter denne
samtalen har det kun blitt kjørt ut 1 lass forbi Granheim mellom 23:00 og 06:00 fra Heen Grustak.

Støv:
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Det ble gjennomført støvmålinger hos Granheim i 2012 i en 12 mnd . periode som viste måli n ger
under grenseverdiene angitt i forurensningsforskriftens kap. 30. Det er også startet opp nye
støvmålinger på eiendommen til Granheim i juli 2018 med en varighet på 12 mnd . for å kartlegge
støvbelastningen fra grustaket.

Transport:
F or å bedre ulempene til Granheim har tiltakshaver s økt om nedsatt fartsgrense forbi Granheim fra
50 km/t til 30 km/t . Dette vil generere mindre støv og støy. Det er også s økt om modul - vogntog
(vogntog med større lastekapasitet, opp mot 60 tonn) slik at m an kan få med mer varer pr tur for å
redusere antall passeringer . Det er ikke endelig avklart fra Statens vegvesen ennå.

Eiendommen:
Eiendommen til Granheim ble i sin tid bygget av Edvard Myrvang som drev Heen Grustak, og ble
bygget nærmest mulig grustaket fordi det var praktisk. Den ble solgt til Granheim når grustaket var i
full drift.

Det er ikke utenkelig at tiltakshaver ønsker å kjøpe denne eiendommen hvis den blir lagt ut til salg .
Eiendommen ligger nær inntil uttaket og er den boligen som blir mest berørt av driften.

3. VÅGÅRD OG OM EGN VEL
Påstand om ug yldig arealplan må besvares av kommunen.

Vågård og Omegn Vel har diverse merknader knyttet til påstander om feilaktig eller mangelfull
planbeskrivelse og konsekvensutredning. Tiltakshaver viser til kommunestyrets vedtak,
reguleringsbestemmelser og plankar t.

V egetasjon : Det vises til kommunestyrets vedtak pkt. 4 og reguleringsbestemmelsene § 4 , §§ 2.1.7 og
2.1.12 .

Trafikk, støy og støv: Støy, støv og trafikk har blitt utredet som en del av planarbeidet , og det er
innarbeidet avbøtende tiltak i reguleringsbestemmelsene for støy og støv . Det vises for øvrig til
kommunestyrets vedtak pkt. 6 og § § 6.1, 6.3, 6.6.1 , 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 i reguleringsbestemmelsene .
Der står det at ved etablering av nye bygninger og anlegg for industriell virksomhet ska l det gjøres
rede for tiltakets konsekvenser i forbindelse med rammetillatelse , herunder trafikk, støy og støv .

Parkering: det vises til kommunestyrets vedtak pkt. 8 som pålegger den eller de som har
utvinningsrett å sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass for allmennheten innen ett år
etter planvedtak.

4. VÅGÅRD VEL
Klagen omhandler elementer som kommunen må svare ut.

5. ROKSETH
Alternative lokaliseringer må besvares av kommunen.

Tiltakshaver forslår avbøtende tiltak innenfor planområdet. Avbøtende tiltak utenfor planområdet er
ikke en del av denne reguleringsplanen.

NGU har klassifisert grusressursen på Hensmoen og Kilemoen som nasjonalt viktig.
Kvartærgeologiske verdier i området er omhandlet i planen. Tiltakshaver har nylig vært i dialo g med
NGU som påpeker at grusressursen er av så god kvalitet at den må vernes mot nedbygging. Det er en



NOTAT

side4 av 5

misforståelse at NGU mener grusressursen er verneverdig, dvs . at den ikke skal utnyttes. Det
henvises til NGU sin uttalelse til klager hvor NGU forklarer sitt standpunkt (ref 17/00307 - 4).
Uttalelsen er vedlagt.

Hen ballplass er ikke lenger i bruk , se illustrasjon nedenfor.

Vedlagt Innspill i høringsperioden ble kommentert av tiltakshaver før 2.gangs behandling av planen.

6. HI LDE H ATLESTAD
Klagen omhandler elementer som kommunen må svare ut.

7. MILJØVERN FORBUN DET H ØN EFOSS
Miljøvernforbundet Hønefoss har diverse merknader knyttet til påstander om feilaktig eller
mangelfull planbeskrivelse og konsekvensutredning. Tiltakshaver viser til kommunes tyrets vedtak,
reguleringsbestemmelser og plankart.

Grunnvann, vannstand, vannkvalitet , drikkevann: det vises til kommunestyrets vedtak pkt. 3 og §§
2.1.5, 6.2 i reguleringsbestemmelsene.

Miljøoppfølgingsprogram ( MOP )
Tiltakshaver følger kap. 30 i foru rensingsforskriften, gitt driftskonsesjon og driftsplan i henhold til
mineralloven og reguleringsbestemmelser i P lan og bygningsloven . Til sammen ivaretar foran nevnte
lovverk/tillatelser op pfyller det et MOP .

Avbøtende tiltak
Det vises til en rekke av bøtende tiltak som er sikret i reguleringsbestemmelsene eller i
kommunestyrets vedtak. Noen kommentarer til Miljøvernforbundets merknader:

• Innbygging av sorteringsanlegg og knuseverk : Støyberegninger viser at støynivået ligger
lavere enn angitte grenseverd ier i gjeldende forskrifter .

• Tilrettelegging for p arkeringsplasser er omtalt i kommunestyrets vedtak pkt. 8.
• Opparbeiding av turvei er omtalt i kommunestyrets vedtak pkt. 7 og i

reguleringsbestemmelsene § 6.5.
• Etterbruk kan ikke fa stsettes i dette planforslaget, jf. kommunestyrets vedtak pkt. 11 og § 6.7

i bestemmelsene.
• Vegetasjon og istandsetting : Det vises til kommunestyrets vedtak pkt. 4 og

reguleringsbestemmelsene § 4, §§ 2.1.7, 2.1.12 .
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Vurdering av kvartær geologiske verdier er omhandlet i utredningen.

Vurdering av alternative lokaliseringer og ugyldig arealplan må besvares av kommunen.

8. OLAV DJØN N E
Spørsmål vedr søksmål, saksbehandlingsfeil og vurderinger av alternative lokaliseringer må besvares
av Ringerike kommune.

Vedlagt innspill til høringen ble kommentert av tiltakshaver før 2. gangs behandling av planen.

9. H ARRY DAH L
Dahl s ynes det er vanskelig å forsone seg med planvedtaket . Han e r skuffet over prosessen og
medvirkningen.

10. OLA T BJØRN TVEDT
Bjørntvedt r egistrerer med sto r sorg at nok en furumo på Ringerike er under stort press fra
økonomiske interesser. Han b er kommunen tenke seg om en gang til.

VEDLEGG

• Norges Geologiske Undersøkelse. Uttalelse til klager – Detaljregulering for grusuttak
Hensmoen datert 07.08.2018, ref. : 17/00307 - 4.
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Uttalelse til klager - Detaljregulering for grusuttak Hensmoen

Vi viser til innkommet klage på vedtak i Ringerike kommune styre 31.05.18 sak 62/18, 0605_379
Detaljregulering for Hesnmoen grusuttak , der NGU er bedt om å komme med innspill. V i vil gjerne
kommentere klage fra Einar Rokseth.

Mineralske byggeråstoffer som sand, grus og knust stein (pukk) er ressurser som det norske
samfunnet er helt avhengig av, samtidig som det kan være ulike interesser knyttet til ressursene.
Det er derfor viktig å ha en oversikt ov er hvilke ressurser som – fra et kvalitetsperspektiv – er de
beste og viktigste.

NGUs virksomhet er regulert gjennom årlige tildelingsbrev fra Nærings - og fiskeridepartementet,
Her heter det blant annet at: NGU skal ha «… et klassifikasjonssystem for mineralressurser basert
på verdiskapingspotensial og regionale ressursbehov der det fremgår om ressurser er av regional
eller nasjonal betydning .»

I Rokset h s klage heter det blant annet: « Dessuten er det brukt en utdatert NGU - rap port fra 2006
som kilde i temautredningen. NGU har siden den gang registrert Hensmoen som verneverdig i sitt
grusregister, og NGUs syn på bruk av grus som byggeråstoff har endret seg: bransjen må over til
pukk fordi Norge er i ferd med å tømmes for naturgr us. »

NGUs database for grus - og pukk er Hensmoen klassifisert til å være av nasjonal betydning. Dette
er ikke med bakgrunn i verneverdier, men som ressurs som byggeråstoff.
I teksten i grus - og pukkdatabasen står «mulig verneverdig» ført opp som en «muli g konflikt».
Dette er imidlertid ikke noe NGU kan hverken avkrefte eller bekrefte, men som ble anført som en
mulig arealkonflikt da området ble kartlagt og klassifisert som grusressurs. Anmerkningen om
«mulig verneverdig» er for øvrig satt inn i forbindels e med førstegangs registering av grus og
pukkdatabasen. Dette foregikk på 1980 - tallet, altså lenge før rapporten fra 2006, som klager
betegner som «utdatert».

Vi kan nevne at NGU også har etablert en database for geologisk arv, basert på eldre
registreri nger. I denne basen er området registrert med bakgrunn i at området ble trukket fram som
interessant i en utredning som ble laget på 1980 - tallet ( Kristiansen, K. & Sollid, J.L. Forslag til
kvartærgeologisk verneverdige områder i Buskerud fylke. - Geogr. in st. Univ. i Oslo. Upublisert.) .
Vi understreker imidlertid at NGU ikke har verdivurdert området som geologisk arv og har derfor
ingen oppfatning om områdets verneverdi.
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I disse dager jobbes det med en revidert rødliste for landskap i regi av Artsdatabanke n, og der vil
blant annet dødislandskap være et tema. Vi understreker imidlertid at dette er et tema som
miljøforvaltningen har ansvar for, ikke NGU.

Trenden i samfunnet er at mye av bruken av byggeråstoff dreies fra grus til mer pukk. Dette har
både prak tiske, økonomiske og miljømessige årsaker, som NGU ikke har innflytelse på. Grus er
imidlertid i ferd med å bli en knapphetsressurs i Norge, det er derfor NGUs vurdering at det er
viktig å ta vare på store grusavsetninger som har egenskaper som gjør at de er spesielt godt egnet
som byggeråstoff. F ortsatt er det noen bruksområder der det er vanskeligere å bruke knust fjell
enn naturgrus, slik at det fremdeles vil være behov for grus fra grustak.

Vi håper at dette er klargjørende

Med vennlig hilsen

Kari Aslaksen Aasly
Lagleder, lag for byggeråstoffer

Rolv Dahl
Utredningsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Saksbehandler: Rolv Magne Dahl

Uttalelse til klager - Detaljregulering for grusuttak Hensmoen

Vi viser til innkommet klage på vedtak i Ringerike kommunestyre 31.05.18 sak 62/18, 0605_379
Detaljregulering for He n s moen grusuttak, der NGU er bedt om å komme med innspill. Vi vil gjerne
kommentere klage fra Einar Rokseth.

Mineralske byggeråstoffer som sand, grus og knust stein (pukk) er ressurser som det norske
samfunnet er helt avhengig av, samtidig som det kan være ulike interesser knyttet til ressursene.
Det er derfor viktig å ha en oversikt over hvilke ressurser som – fr a et kvalitetsperspektiv – er de
beste og viktigste.

NGUs virksomhet er regulert gjennom årlige tildelingsbrev fra Nærings - og fiskeridepartementet,
Her heter det blant annet at: NGU skal ha «… et klassifikasjonssystem for mineralressurser basert
på verdis kapingspotensial og regionale ressursbehov der det fremgår om ressurser er av regional
eller nasjonal betydning .»

I Rokseths klage heter det blant annet: « Dessuten er det brukt en utdatert NGU - rapport fra 2006
som kilde i temautredningen. NGU har siden de n gang registrert Hensmoen som verneverdig i sitt
grusregister, og NGUs syn på bruk av grus som byggeråstoff har endret seg: bransjen må over til
pukk fordi Norge er i ferd med å tømmes for naturgrus. »

NGUs database for grus - og pukk er Hensmoen klassifis ert til å være av nasjonal betydning. Dette
er ikke med bakgrunn i verneverdier, men som ressurs som byggeråstoff.
I teksten i grus - og pukkdatabasen står «mulig verneverdig» ført opp som en «mulig konflikt».
Dette er imidlertid ikke noe NGU kan hverken a vkrefte eller bekrefte, men som ble anført som en
mulig arealkonflikt da området ble kartlagt og klassifisert som grusressurs. Anmerkningen om
«mulig verneverdig» er for øvrig satt inn i forbindelse med førstegangs registering av grus og
pukkdatabasen. Det te foregikk på 1980 - tallet, altså lenge før rapporten fra 2006, som klager
betegner som «utdatert».

Vi kan nevne at NGU også har etablert en database for geologisk arv, basert på eldre
registreringer. I denne basen er området registrert med bakgrunn i at området ble trukket fram som
interessant i en utredning som ble laget på 1980 - tallet ( Kristiansen, K. & Sollid, J.L. Forslag til
kvartærgeologisk verneverdige områder i Buskerud fylke. - Geogr. inst. Univ. i Oslo. Upublisert.) .
Vi understreker imidlertid at NGU ikke har verdivurdert området som geologisk arv og har derfor
ingen oppfatning om områdets verneverdi.
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I disse dager jobbes det med en revidert rødliste for landskap i regi av Artsdatabanken, og der vil
blant annet dødislandskap være et tema. Vi un derstreker imidlertid at dette er et tema som
miljøforvaltningen har ansvar for, ikke NGU.

Trenden i samfunnet er at mye av bruken av byggeråstoff dreies fra grus til mer pukk. Dette har
både praktiske, økonomiske og miljømessige årsaker, som NGU ikke har innflytelse på. Grus er
imidlertid i ferd med å bli en knapphetsressurs i Norge, det er derfor NGUs vurdering at det er
viktig å ta vare på store grusavsetninger som har egenskaper som gjør at de er spesielt godt egnet
som byggeråstoff. Fortsatt er det no en bruksområder der det er vanskeligere å bruke knust fjell
enn naturgrus, slik at det fremdeles vil være behov for grus fra grustak.

Vi håper at dette er klargjørende

Med vennlig hilsen

Kari Aslaksen Aasly
Lagleder, lag for byggeråstoffer

Rolv Dahl
U tredningsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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SAKSFRAMLEGG

Arkivsaksnr.: 14/286 - 135 Arkiv: PLN 379

2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen

Forslag til vedtak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og
sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn ).
Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor
området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over
grunnvannsnivå (#1 på plankartet).

3. Grunnvannsressur sen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av
masser. Sør for x - akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter
uttak av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet).
Nord for x - akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av
sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170
før grunnvannstanden er dokumentert.

4. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskrån ingene.
Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i
uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet.

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor
uttaksområde BRU1 og BRU2 skal s øke om driftskonsesjon i henhold til
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Mineralloven. Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i
reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet
masseuttaket ell er annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket
innenfor BRU 1, skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.

7. Turvei/driftsvei, som e n forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 92/2/2.

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et
år etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker
tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde.

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold
til forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres
når grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x - akse
6676200 (UYM32) .

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag - fredag: kl. 07:00 - 15:3 0 (normal drift) .
Ved utvidet drift: kl. 06:00 - 22:00, (drift med to skift 6 - 14/14 - 22) tillates ikke støyende
aktivitet Levening<50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften
kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørd ag kl. 0600 - 1400

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF - område.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja

Sammendrag

Hensikten med planen er å ivareta miljø - og samfunnsinteresser samt å sikre sand - og
grusressurser for Hensmoen grusuttak og gi rammer for den videre drift en av masseuttaket.
Planforslaget gi r utvinningsrett for inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill.
tonn) , til de to eiendommene 271/8 og 92/2/2. Planforslaget har to områder for Bebyggelse og
anlegg, råstoffutvining (BRU ); innenfor BRU1 tillates uttak ned til kote 185 mens de t
innenfor BRU2 tillates uttak til et nedre u ttaksnivå inntil 2 meter over grunnvannsnivå.
Planområdet er på totalt ca. 900 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig
uttaksområde , industri, grønnstruktur og kjøreveg .
Med årlig uttak på ca. 300 000 tonn for John Myrvang AS og ca. 150 000 for NorStone AS
gir dette en anslått l evetiden for uttaket til ca. 7 5 år; Estimert levetid er
avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt.
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Område er avsatt til nåværende og fremtidig grustak i kommun eplanens arealdel, og
planområdet er i dag uregulert. Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts - og
mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til betongformål.
Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUs p ukk - og grus database.

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs be handlingen kom
det inn totalt 65 uttalelser. Uttalelsene omhandler i grove trekk; avbøtende tiltak for å hindre
forurensning i form av støv, sikring av fri luftslivets interesser, sikring av
grunnvannsressursen, anmodning om reduksjon av uttaksområde, ødeleggelse av barns
nærmiljø, fastsetting av driftstider samt spørsmål omkring etterbruken av området.
Det er ikke kommet innsigelser til planforslaget. På bak grunn av de mange innspill har
rådmann utarbeidet et alternativ forslag.

Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema.Planarbeidet dokumenterer at driften
av masseuttaket kan gjennomføres innenfor g jeldende lover og forskrifter. Forutsatt a t de
angitte avbøtende tiltakene i reguleringsplanbestemmelene iverksettes anses planen å generere få
negative konsekvenser for miljø og samfunn.

Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS -
analyse e r tilstrekkelig gj ennomarbeidet, og rådmann anbefaler at planen vedtas.

Beskrivelse av saken

Dagens situasjon:
Planområdet ligger sør i Ringerike kommune ca. 6 km nord for Hønefoss, like øst for Begna
og Hensfossen . Store deler av planområdet består i dag av uttak og vi rksomheter tilknyttet
driften. Resten av området karakteriseres som et furumolandskap . Nordøst for planområde
ligger Hensmoen industriområde. Videre nordover på furumoen ligger Storetjern og
Vesletjern som er dødisgroper og viktige landskapselementer. Boli gområdene Vågård,
Nymoen og Hen ligger også nær planområdet.

John Myrvang AS har tatt ut sand på Hensmoen (gnr. 271/8) siden 19 54. Virksomheten bla
etablert i 1935. NorStone AS har inngått avtale om etablering av grusuttak med grunneier på
tilgrensende ei endom gnr. 92/2/2.

Planforslaget:
Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som
vedlegg 1 - 3, planforslaget består av:

Plankart, datert 10.04.2018.
Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 17.04.2018.
Planbe skrivelse med konsekvensutredning, datert 16.04.2018 .

Planområdet er på ca. 900 daa. Planforslaget gi r mulighet for å ta ut om lag 18,4 mill. m3

masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn) , fordelt på to eiendommer (gnr. 271/8 og gnr.
92/2/2) og to aktører John Myrvang og Norstone . Planforslaget har et nedre u ttaksnivå
begrenset til 2 meter over grunnvannsnivå.
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Med årlig uttak på ca. 300 000 tonn for John Myrvang og ca. 150 000 for Norstone gir dette
en anslått l evetiden for uttaket til ca. 7 5 år; Estimert levetid er
avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt.

Planforslaget innebærer å tillate råstoffutvinning på ca. 815 daa, industri på ca. 13 daa,
grønnstruktur på ca. 67 daa og kjøreveg er lagt som formål på ca. 0,1 daa .

Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning BRU1 skal dagens terrengnivå på ca.
kote 185 opprettholdes. Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning BRU2 kan
det tas ut masser inntil 2 m over grunnvannsnivå.

I henhold til Forskrift om konsek vensutredning § 2 skal planer for masseuttak på minst 200
daa eller uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes. På bakgrunn uttakets størrelse
er det stilt krav om konsekvensutredning.

Gjeldende reguleringsplaner:
Planområdet er i dag uregulert.
Nærliggende reguleringsplaner ligger i nordvest; Industriområdet på Hensmoen (planID 150 - 05)
samt frittliggende småhusbebyggelse på Vågårdsmoen Nord (planID 163).

Forhold til overordnede planer:
Planforslaget er i tråd med overordna planer. I kommunepla nens arealdel vedtatt 30.08.07 er
området hovedsakelig avsatt til masseuttak nåværende og masseuttak fremtidig. En mindre del,
sørøst i planområdet er avsatt til erverv – nåværende. Her ligger i dag Unicon AS, dette området
forslås avsatt til industriformå l i forslag til plan.

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold:
Planen fremmes som privat reguleringsplan jf. plan - og bygningsloven § 12 - 1.
I vest avgrenses planområdet av skråning ned mot Begna, i nord og øst avgrenses planområdet av
skogsområder.
Gru nneiere i planområdet er for gnr. 271/8 Erik Christoffer Heen og for gnr. 92/2/2 Sven Brun.

Forurensning/Driftstider
Støv:
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13 måleperiodene
som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn 1/3 av
utslippskravet.Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at det gjennomføres
støvmålinger innen et år etter planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen mellom
nårværende og fremtidig masseutt ak (jf. Kommuneplanens arealdel)

Støy:
Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved
Hensmoen grusuttak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her,
skjermes av omkringliggende terreng.Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det etableres
støyskjermer i form av grushauger i forbindelse med bruk av knuseverket.

Boligen på eiendom gnr. 271/122 ligger tett opp til Hensmoen grusuttak. Terrenget
(buffersonen) mellom støykildene og boligen , gir tilstrekkelig støyreduksjon og boligen har
beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone. Øvrig
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omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene i
dagens situasjon og fremtidig situasjon.
Økt aktivitet i grusuttaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone AS) vurderes til å ha
liten konsekvens for støy fra selve grusuttaket, men økt sjenanse som følge av støy fra flere
lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens. Ved boligen på eie ndom gnr.
271/122 beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN) som følge av
trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone.

Driftstider:
Driftstidene varierer med behovet for produksjonsvolum.
Følgende driftstider er utarbeidet i henh old til T1442/2016:
Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag 07.00 - 15.30. Lørdag kl. 06.00 –
14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00) tillates ikke
knusing inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer
kveldperioden fra kl. 19.00 – 23.00.
Ved utvidet drift inn i kveldsperioden er deler av anlegget i drift: hjullastere, matestasjon,
transportbånd, sikteanlegg, opplasting etc. men ikke knusing. T 1442/2016 og
Fo rurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Dermed
tillates ikke knusing fra kl. 19.00.

Gjennomføring og istandsetting
Skissert prinsipp for gjennomføring er i korte trekk følgende:

I første fase vil NorStone AS ta ut si tt volum ned til kote 170 i løpet av 36 år, forutsatt at
grunnvannet ligger 2 m lavere. Istandsetting/revegetering av arealet skal skje når John Myrvang
AS har tatt ut sitt volum, ned til kote 170.

I neste fase tar John Myrvang AS ut sitt volum ned til k ote 170, forutsatt at grunnvannsnivået
ligger 2 m lavere. Etter ca. 75 år skal John Myrvang ha tatt ut all grus inntil 2 m over
grunnvannsnivå. Uttaksområdet skal så istandsettes og revegeteres.

Istandsetting og revegetering sikres gjennom reguleringspla nbestemmelse § 2.1.11:
Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å
forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et
nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde.

Denne bestemmelsen sikrer at området gradvis vil istandsettes, i takt med uttak vil andre deler av
uttaket revegeteres og tilbakeføres.

Den lange driftsperioden tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket er
ferdig tatt ut. Kommuneplanen anses å være det rette verktøyet for å kunne avklare etterbruken av
området. Rekkefølgebestemmelse § 6.7.1 fastsetter følgende:

Etterbruken skal fastsettes i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF - område.

Høringsuttalelser
Planforslaget ble etter 1. gangs behandlet sendt ut på høring og offen tlig ettersyn i perioden
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30.03.2017 – 30.05.2017 . I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter,
berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 65
uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg.

Endring etter 1. gangs behandling
Av tabellen fremgår de viktigste endringene som er gjort etter høring og offentlig ettersyn :

E ndring etter 1. gangs behandlingen:

§ 2.1.3 Fjerne midlertidige bygg

§ 2.1.4 Mønehøyde

§ 2.1.5 Beredskap / Sikring av olje og kjemikalier

§ 2.1.7 Skråning

§ 2.1.10 Renhold av vei

§ 2.1.11 Driftstider

§ 2.1.12 Istandsetting og revegetering

§ 2.1.13 Masser til istandsetting

§ 2.2.3 Utnyttelsesgrad

§ 4.1.4 Vegetasjon

§ 6.1.1 Støvmåling

§ 6.3.1 Støyskjerm

§ 6.4.1 Turvei

§ 6.5.1 Driftskonsesjon/driftsplan

§ 6.6.1 Etablering av bebyggelse i BRUI

§ 6.7.1 Etterbruk

Som følge av offentlig ettersyn er det gjort en rekke endringer og suppleringer i planen og her
oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra merknadsbehandlingen og innarbeidet
i planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene kommentert i følgende tabell, flere av
innspillene er nevnt av flere høringsparter og ikke alle nevnes her, vedlegg
Merknadsbeha ndling som følger saken , oppsummerer uttalelsene i sin helhet.

Høringsinstans: Endring i plan, som følge av innspill

Statens vegvesen Det vil i rekkefølgebestemmelsene stilles krav om at det legges
kombinert turvei/driftsvei i bestemmelsesområde # 4.
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Statens vegvesen Det fastsettes maksimal utnyttelsesgrad på B1, samt avgrensning
mellom B1 og kommunal vei Nymobakken. I tillegg markeres det
inn/utkjøring på område B1.

Fylkesmannen i
Buskerud

Det er lagt inn bestemmelse om at vegetasjon bevares som en
visuell skjerming.

Fylkesmannen i
Buskerud

Det er stilt rekkefølgekrav om e tterbruk skal fastsettes i
overordnet plan. Reguleringsplan skal utarbeides i tråd med
overordnet plan og sikre etterbruken.

Fylkesmannen i
Buskerud

Det er stilt som krav i beste mmelsene at v egetasjon skal etableres
der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å
forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med
stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå for de enkelte delene av
uttaksområde.

Direktoratet for
mineralforvaltning

Følgende bestemmelse er innarbeidet i reguleringsplan: Den eller
de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
innenfor uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om
driftskonsesjon i henhold til Mineralloven. Det skal lages én
felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er
angitt som BRU1 og BRU2.

Ringerike kommune v/
Rådgiver vann og miljø

Det er lagt inn bestemmelse som spesifiserer at s ærskilt utstyr
skal foreligge for å begrense skade ved eventuelle uønskede
hendelser.

Vågård vel Det fremgår av reguleringsbestemmelse at Støy og støvutslipp fra
virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres
gjeldende.

De avbøtende tiltaken e som fremmes i plan er m.a.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at
området gradvis vil istandsettes og at i takt med uttak vil
andre deler av uttaket revegeteres og tilbakeføres. Det vil da
bli nytt tilgjengelig areal i takt med at det t as ut masser
innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom uttaksområdet
og turvei/driftsvei/friluftsområde for å hindre støy, støv og
innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at det
gjennomføres støvmålinger innen et år etter planvedtak samt
når grusuttaket passerer grensen mellom nårværende og
fremtidig masseuttak (jf. Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at Nymobakken skal
regelmessig renses for sand/støv som forårsakes av utkjør ing
av sand/grus, det skal også regelmessig opprensing av
grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal
innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en prosess for å
etablere parkeringsplass som gjør fri l uftsområde lettere
tilgjengelig for besøkende.
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Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det etableres
støyskjermer i form av grushauger i forbindelse med bruk av
knuseverket.
Bestemm elsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved
utvidet/tildeling av ny driftskonsesjon for henholdsvis
gnr.271/8 og gnr. 92/2/2. Det skal i tillegg eta bleres
driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5
meter rundt uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i
størst mulig grad brukes.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes etablert
utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne forankres i plan.

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

Juridiske forh old
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 prinsipper §§ 8 - 12 i Naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til grunn
ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saksdokumentene
redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om
naturmangfold beslutni ngen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe
kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i
henhold til føre - var - prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet
belasting a v tiltak i området skal vurderes.

Mineralloven:
Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning
med bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på
høring, bl.a. til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak
tiltakets forhold til plan - og bygningsloven. John Myrvang AS søkte om driftskonsesjon
25.08.14 . Søknaden ble sendt på høring til Ringerike kommune og uttalelsen er datert
04.03.16 . Ringerike ko mm unen redegjorde i sin høringsuttalelse for blant annet: nåværende
planstatus, betydning for verdiskaping og næringsutvikling, innvirkninger på omgivelsene,
miljømessige konsekvenser samt tilbakeføring og etterbruk. Ringerike kommune fremhevet at
det var fl ere viktige he nsyn innenfor konesjonsområde og ønsket således ikke å komme med
endelig stilling til konsesjonen før planforslaget med konsekvensutredning forelå.

Tiltakshaver John Myrvang AS er innvilget driftskonsesjon for deler av det omsøkte
planområde t. Driftskonsesjon ble tildelt 28.11.16. Konsesjonsområde har et areal på ca. 431
daa, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak – nåværende. Det vil kreves
driftskonsesjon for det øvrige deler innenfor planområdet.
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Direktoratet for mineralforvaltning har i sin uttalelse til høring og offentlig ettersyn, bl.a.
uttalt at det innenfor området er hensiktsmessig å utarbeide en felles driftsplan. Det legges
dermed opp til at d en eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 o g 92/2
innenfor uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til
Mineralloven. Og at d et skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i
reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2. Dette sikres som rekkefølgekrav.

Økonomiske forhold
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres
saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.

Planen vil trolig ikke utløse økonomiske belastninger for Ringerike kommune.

Alternative løsninger
Alternativt forslag
Dersom det er ønsle om å begrense uttaksområde, er følgende alternativt vedtakspunkt 2
utarbeidet:

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og
sand. Uttak skal skje i tråd med 379 - Plankart A lt.løsning 170418, og vedlagt
arealberegning, datert 190418.

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor
området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over
grunnvannsnivå (#1 på plankartet).

Begrunnelse for alternativt forslag
Under høring og offentlig ettersyn ble det mottatt 65 innspill fra myndigheter, organisasjoner,
faginstanser og private. Omkring 40 av innspillene har bl.a. ytret ønske om et redusert
uttaksområde og bevaring av Hensmoe n som bynært friluftsområde.

På bakgrunn av dette har rådmann utarbeidet et alternativt forslag som i større grad ivaretar
interessene til de mange høringsinnspill og redusert uttaksområde til 1/3, som i
kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – fremtidig . Illustrasjon som viser
arealberegning, datert 19.04.18 samt alternativt plankart datert 17.04.18, følger saken.

Nærmiljø og friluftsliv er i konsekvensutredningen vurder t å ha middels til stor verdi for
p lanområdet - og influensområdet. Dette be grunnes med at deler av planområdet brukes av
mange. Aktiviteter som turgåing, trening, orientering, plukking av bær/sopp og til skiturer.
Området er særlig godt egnet til friluftsliv, og særlig tilrettelagt for rullestol - og
barnevognsbrukere. Områdene br ukes hele året. En del av planområdet er imidlertid ikke
egnet til friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), dette trekker verdien noe ned.
I influensområdet ligger Vesletjern og Storetjern som er dødisgroper og som er viktige
landskapselementer.

Tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet, da et viktig område for
friluftsliv på sikt går tapt.
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Et annet aspekt som i særlig grad er trukket frem i mange av høringsuttalelsene er bekymring
gjeldende sand og grus som begr enset ressurs. Sand - og grusressurser er viktige mineralske
råstoff. Men det er en ikke - fornybar ressurs. Tilgang til materialressurser er viktig for
kommende generasjoner. Det alternative forslaget vil også kunne sikre fremtidig drift basert
på oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner. Det legges opp til en drift ved Hensmoen
grusuttak over en lang tidsperiode for gjeldende regulering. Kommende generasjoner skal
kunne ta del i en avgjørelse om ressursbruk; sand - og grus ressurs samt vannre ssursen.
Ringerike kommune tar sikte på å utarbeide en overordnet plan omkring masseforvaltning.
Ringerike k ommunen ønsker å fremstå som en klimavennlig kommune og det er derfor viktig
med en helhetlig vurdering av kommunens masseforvaltning.

Det er også trukket frem at barn og unges interesser ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt og at
tiltakshaver må bli pålagt å kompensere tap av populært friluftsområde.

Jf. Pbl. § 3.3 har kommunestyre ansvar for å sikre en særskilt ordning for å ivareta barn og
unges interesser i planlegging. Rådmann har i denne saken måtte vurdere to svært
motstridende interesser i et område som har stor verdi for både frilufts - og næringsinteresser.
Det er godt kjent at område er et viktig tur - og rekreasjonsområde, og det i stor grad benyttes
av barn og unge både fra nærmiljø og av tilreisende. Område er unikt med sin størrelse og er
mye brukt sommer som vinter. Område avsatt til masseuttak som i det alternative plankartet er
redusert i omfang, og et større areal vil b li avsatt til grønnstruktur.

Dersom alternative planforslaget vedtas bør det gjøres en vurdering av arealformålet ved neste
revidering av kommuneplanens arealdel . I kommuneplanens arealdel er området avsatt som
fremtidig massetaksområde, og dette kan ytt erligere forsterkes ved å ta i bruk hensynssone for
mineralressurser. Ved at området er avsatt som fremtidig og med egen hensynssone er det
også sikret som en nasjonalt viktig ressurs for fremtiden.

Da er både kommuneplanens arealdel, med formål masseuttak – fremtidig ivaretatt samt
samfunnsdelen som er kommunens overordna styringsdokument. Signalene som der er
skissert om at det ønskes at eksisterende uttak skal prioriteres fremfor å åpne nye, må ses på
nærmere i denne sammenheng.

Rådmannens vurdering av alternativt forslag
75 år er et langt tidsperspektiv. Med det alternative forslaget kan kommunen utsette
avgjørelsen og se an behovet for råstoff. I det alternative vedtaket begrenses driften til
omkring 50 år. Vi har i dag ikke kjennskap til fremtidens te knologi, men vi har kunnskap om
at s and - og grusressurser er en ikke - fornybar ressurs og at det er et viktige mineralske råstoff ,
som er en begrenset ressurs mange steder . Tilgang til materialressurser er viktig for
kommende generasjoner. Det alternative f orslaget vil kunne sikre fremtidig drift basert på
oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner .

Rådmannens vurdering
Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte avbøtende
tiltakene i reguleringsplanbestemmelene iverksettes anses planen å generere få negative
konsekvenser for miljø og samfunn.

Risiko - og sårbarhetsanalysen (ROS) ha r identifisert 10 relevante hendelser hvorav 6
karakteriseres av risiko som vanligvis ikke krever tiltak, 3 karakteriseres av risiko som vil
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overvåkes, der tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte samt 1 hendelse som karakteriseres
med nødvendig å iverksette tiltak. Hendelsen som anses å ha behov for tiltak er sårbart
naturområde samt friluftslivets interesser .

Forholdene som er avdekket i risiko - og sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt gjennom
avbøtende tiltak som er sikret i plankar t og reguleringsbestemmelser. Rådmannen anser at
utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og vurderinger beskrevet i
planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt planprogram, vedtatt av
Formannskapet 15.10.13 , sak 135/13. I konsekvensutredningen er naturmiljø et eget
utredningstema, og de miljørettslige prinsippene §§ 8 - 12 i naturmangfoldloven anses å være
oppfylt.

Samlet vurdering:
Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområde i tråd med kommuneplanens arealdel.
Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt en
utvidelse av konsesjonssøknad i henhold til mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen
ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.

Vedlegg:
1. Plan kart 2. gangs behandling , datert 10.04.2018.
2. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 17.04.2018.
3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, sist revidert 16.04.2018 .
4. Sammendrag av uttalelser fra høring 1. gangs behandling, med forslagstillers og

rådm annens kommentar, siste revidert 18.04.2018 .
5. Planforslag alternativt løsning, datert 17.04.18
6. Arealberegning alternativt forslag, datert 19.04.18
7. Bane NOR, 21.04.2017
8. Statens vegvesen, 19.05.2017
9. Fylkesmannen i Buskerud, 26.05.2017
10. Fylkesmannen i Buskerud, 10.05.2017
11. Dire ktoratet for mineralforvaltning, 01.06.2017
12. Buskerud Fylke skommune – utviklingsavdelingen, 02.06.2017
13. Mattilsynet, avd. Nordr e Buskerud, Hadeland og Valdres, 19.01.2017
14. Ringer ike kommune – byggesakskontoret, 16.05.2017
15. Ringe rike kommune – ko mmuneoverlegen, 08.05.2017
16. Vågard Vel, 22.05.2017
17. Norges miljøvernforbund, 29.05.2017
18. Miljøvernforbundet Hønefoss , 30.05.2017 og 17.10.17
19. Fossekallen IL orientering og Ringerike O - lag , 04.06.2017
20. Miljøpartiet De G rønne , 08.06.2017
21. John Edvard Myrvang , 19.05.2017
22. Øystein Nordbø , 16.05.2017
23. Ståle Johansen , 29.05.2017
24. Per Arne Olsen , 28.05.2017
25. Truls Krokvik , 24.05.2017
26. Trond Solli , 18.05.2017
27. Tove Emilsen , 20.05.2017
28. Sølvi Fuglesang , 04.05.2017
29. Steinar Hansen , 24.05.2017
30. Ruth Djønne, 23.05.2017
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31. Olav Djøn ne, 22.05.2017 og 17.10.17
32. Olav Bråten , 22.05.2017
33. Oddvar Thoen , 23.05.2017
34. Mary Blikken Gravdahl , 30.05.2017
35. Martin Alsmark, 10.05.2017
36. Marte Pedersen , 05.05.2017
37. Marit Kjemperud , 20.05.2017
38. Line B. Lafton , 01.05.2017
39. Lasse Myrvold , 21.05.2017
40. Laila Høiensahl , 08.05.2107
41. Kristian Strand , 22.05.2017
42. Jørn Ivar Daae Johansen , 22.05.2017
43. Jørn Fowler , 18.05.2017
44. John Morten Karlsen , 26.05.2017
45. John A. Pleym , 21.05.2017
46. Jeanette Martinsen , 22.05.2017
47. Ida Schørlien , 04.05.2017
48. Ida Gjestvang , 24.05.2017
49. Hil de Hatlestad , 09.05.2017
50. Heidi Strand , 19.05.2017
51. Harry Dahl , 25.05.2017
52. Hanne S. Thoen , 19.05.2017
53. Hanne - Beate Høiby , 04.05.2017
54. Guro Myrvold Funjem , 18.05.2017
55. Gudrun Winstrup Bråten , 20.05.2017
56. Eva Hagen, 09.05.2017
57. Erik Ødegård , 24.05.2017
58. Erik Mælinge n , 20.05.2017
59. Einar Rokseth , 30.05.2017
60. Dag Bjørnstad , 24.04.2017
61. Charlotte K. Solli , 18.05.2017
62. Catrine Dalen , 02.05.2017
63. Bodil Andreassen , 19.05.2017
64. Bjørn Leifs en på vegne av Asbjørn Granheim, 06.06.2017
65. Berit Haugli, 18.05.2017
66. Anne Helen Bjerkeli , 24.05.2017
67. Anne Brentebråten, 23.05.2017
68. Nina Christensen Blakstvedt og Annar Blakstvedt, 25.05.2017
69. Ann Kristing og Roy Haraldsen, 20.05.2017
70. Anita Stenbeck, 26.05.2017
71. Spenncon AS , 07.06.2017

Ringerike kommune, 17.04.2018
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Tore Isaksen
rådmann

leder: Knut Kjennerud

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/286-137  Arkiv: PLN 379  

 

Sak: 33/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter 

uttak av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). 

Nord for x-akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av 

sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 

før grunnvannstanden er dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til 

Mineralloven.  Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i 

reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket 

eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, 

skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for 

miljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et 

år etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 

 

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold 

til forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres 

når grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 

6676200 (UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes» 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og sand. 

Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt arealberegning, datert 

190418.  

 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor området 

for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på 

plankartet).» 

 

Avstemming: 

 

Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag oppnådde 1 stemme (MDG) og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Steinhovdens (MDG) forslag, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme (MDG), som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/286-139  Arkiv: PLN 379  

 

Sak: 17/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak 

av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). Nord for x-

akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av sand dypere enn 

kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er 

dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Det 

skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som 

BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller 

annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, skal det i 

forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for miljø, 

naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et år 

etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 

 

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når 

grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 6676200 

(UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av kommuneplanens 

arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 22.05.2018: 

 

Helge Stiksrud (Uavh.) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand. Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt arealberegning, 

datert 190418.  

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor området 

for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på 

plankartet). « 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med 

Rådmannens forslag og Stiksruds (Uavh.) forslag, ble Hovedutvalgets innstilling vedtatt mot 1 

stemme (Uavh.), som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/286-140  Arkiv: PLN 379  

 

Sak: 62/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak 

av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). Nord for x-

akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av sand dypere enn 

kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er 

dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Det 

skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som 

BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller 

annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, skal det i 

forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for miljø, 

naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et år 

etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 

 

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når 

grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 6676200 

(UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av kommuneplanens 

arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 31.05.2018: 

 

Axel Sjøberg (Sv) fremmet rådmannens alternative forslag til pkt 2. 

«2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og sand. 

Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt arealberegning, datert 

190418.»  

 Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ved avstemming mellom Formannskapets innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag, og 

rådmannens alternative forslag til pkt 2, ble formannskapets innstilling vedtatt mot 10 stemmer. 

 
 



MØTEREFERAT

Oppdrag: 528655 Planprosess Heensmoen
Møtedato: 2014 - 03 - 24 Kl: 16:00 Sted: Kantinen til Spenncon AS
Referent: I CN/HT Asplan Viak

Navn Firma E - post Til
ste
de

Ref.

Tom Myrvang
John Edvard Myrvang
Knut Lindmo
Erik Chr. Heen
Sven Brun
Daniel Øvstebø
Bård Dagestad
Hjalmar Tenold
Irene Crowo Nielsen
Ingeborg Faller
Grethe Tollefsen

John Myrvang AS
John Myrvang AS
John Myrvang AS
Grunneier
Grunneier
NorStone AS
NorStone AS
Asplan Viak AS
Asplan Viak AS
Ringerike kommune
Ringerike kommune

tom@myrvang.no
john.edvard@myrvang.no
knut@myrvang.no
erik.chr.heen@gmail.com
sven - brun@online.no

bard.dagestad@norstone.no
hjalmar.tenold@asplanviak.no
irenecrowo.nielsen@asplanviak.no
ingeborg.faller@ringerike.kommune.no
grethe.tollefsen@ringerik.kommune.no

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Se egen vedlagt navneliste for fremmøtte naboer og interesseorganisasjoner

REFERAT MEDVI RKNI NGS MØTE 24.03.14

Sak Tekst Ansvarlig/frist

Program for møtet:

1. Velkommen
2. Presentasjon av området og målene med reguleringsarbeidet

v/ tiltakshavere
3. Planprosess v/ Ringerike kommune
4. Foreløpig plan v/ Asplan Viak

Pause med kaffe og lett bevertning

5. Dialog

2 John Myrvang AS

Tom J. Myrvang ønsket velkommen , og syntes det var f lott at så
mange hadde møtt opp. Det ble kort fortalt at Heen grustak ble
startet opp på 30 - tallet. Myrvang startet sin virksomhet på
Hensmoen 8. august 1954, og har i år drevet grustaket i 60 år.
Før Myrvang var det Elling Lafton, med sønnene Birger og Kolbjørn

Asplan Viak AS - Kjørboveien 20 - 1337 Sandvika asplanviak.no
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Sak Tekst Ansvarlig/frist
fra Nymoen, som drev grustaket.

Myrvang minnet om det viktige behov et samfunnet har for sand og
pukk, og at det er noe vi alle bruker og omgir oss med hver eneste
dag . I hus, veier, b ygg , på butikken , til og med vann inn til husene
må ha pukk og sand rundt rørene. Spenncon AS , hvor «dette
medvirknings møte blir avholdt » , produserer betongelementer til
bygg og veiprosjekter. Samfunnet har et stort behov for de varer
Hen Grustak produserer.

«Alle» ønsker utvikling som krever utbygging, som igjen krever
sand og pukk, til betong, asfalt, belegningsstein, veifundamenter,
parkeringsplasser osv.

Medvirkningsmøtet er en god arena for tiltakshaverne og
naboskapet f or å motta s ynspunkte r som vi kan ta med oss videre i
planarbeidet.

NorStone AS

NorStone AS har inngått avtale om etablering av grustak med
grunneier på eiendom gbnr. 92/2/2. NorStone AS er Norges største
produsent av pukk - og grusprodukter og leverer tilslag til betong og
asfalt, rørdekningspukk til offshore, samt andre spesialprodukter.
NorStone AS produserer årlig over 8 millioner tonn pukk - og
grusprod ukter i en rekke ulike sorter og kvaliteter fra deres
produksjonssteder.

3 Planprosess v/Ringerike kommune

Planmyndighet – Ringerike kommune v/politikerne og areal - og
byplankontoret i kommunen.

Prosess hittil:
• Politisk oppstartssak (mai 2013)

- Oppstartsmøte i kommunen
- Sak med planprogram og krav om konsekvensutredning

til politisk behandling – politisk vedtak om oppstart eller
ikke oppstart av planarbeid

• Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan og om
høring av planprogram

• Arbeid med å vu rdere innkomne innspill og bearbeide
planprogrammet

• Politisk sak om fastsetting av planprogrammet (oktober
2013)

Prosess fremover:
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Sak Tekst Ansvarlig/frist
• Politisk 1. gangsbehandling av planforslag
• Planforslag sendes ut på offentlig ettersyn/høring (minimum

6 ukers høringsperiod e)
- Medvirkningsmulighet ved at kommentarer kan sendes

til kommunen
• Innkomne innspill vurderes og planforslag bearbeides
• Politisk 2.gangsbehandling av planforslag – endelig vedtak

Mineralloven:
• Direktoratet for mineralforvaltning håndhever loven.

Kommunen er uttalepart .
• Krav om driftsmelding og driftsplan fra 2010
• Direktoratet er tilsynsmyndighet for driften
• Krav om dritfskonsesjon med driftsplan fra årsskiftet

2014/2015

Plan - og bygningsloven:
• Motta og videreformidle lokale interesser i planprosessen

Kartlegging av bynære friluftsområder:
• Resultatet av undersøkelsen er en rangering av bynære

friluft sområder i A - områder, B - områder, C - områder og D -
områder.

• Hensmoen er klassifisert til B - område pga det gode stinettet
og fordi det er mulig å bruke barnevogn og rullestol på
mange av stiene. Spørsmålet alle har er vel hvorfor det ikke
er A - område, og grunnen til det er at det ikke har spesiell
størrelse, spesiell tilrettelegging eller ligger spesielt nært
byen. De seks om rådene som er klassifisert til A - områder
har en eller flere av disse kvalitetene. At området er avsatt
til råstoffutvinningsområde har ikke hatt betydning for
klassifisering e n .

4 Foreløpig plan v/Asplan Viak

Innspill under presentasjon av utredningstema :

• Folk var opptatt av at det er mye problemer knyttet til
Nymo bakk e n – dagens adkomstveg og Vågårdsveien . Det
ble nevnt plager som støv, søle og rystelser av tungtrafikk i
dagens kryss ved E16. Buffersone mellom veg og sandtak
er svært vikti g.
Tørt vær og mye vind gir «sandstorm».
Rutiner for salting ble også nevnt, John Myrvang AS
påpekte at det blir brukt salt (magnesiumklorid) for å dempe
støv. Målinger av støv foregår. Resultater ligger godt under
kravet på 5 g pr kvadratmeter pr 30 dager , ref
forurensningsforskriftens kap. 30. Måleresultater ligger på 2

Referat medvirkningsmøte 24.03.14 3
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Sak Tekst Ansvarlig/frist
g/m2/30 dager.
Det ble gitt uttrykk for bekymring med bruk av salt , er det
noe fare for tilsig av salt til grunnvannet for eksempel?

• Det ble stilt spørsmål om hvordan arealet skal benyttes når
ressursen er tatt ut. Kan dette kompenseres i forhold til
friluftsliv? Det kom innspill om å se til andre prosjekter i
området som for eksempel «Treklyngen» i Hovsmarka.

• Nærmiljø og friluftsliv b le dratt frem som svært viktig.
Nærmiljøe t og friluftslivet er allerede under pres s grunnet
mye annen utbygging. H va slags friområder vil være igjen
og hvor skal disse være?

• Det ble også uttrykt bekymring for Vesletjern mht
grunnvannstand/drenering. Det b le også nevnt at 29
husstander er avhengig av drikk e vann fra Storetjern per i
dag. Disse husstandene skal kobles på kommunens
nettverk etter hvert.

Diskusjon :

• «Treklyngen» ble dratt frem som et annet utviklingsområde
med gode «avbøtende tiltak». Eksempler som ble nevnt:
snowboardpark, skatepark, akebakke, taubane etc.

• Ønske om et «etterbruksfond» kom opp, som sikrer penger
til revegetering/andre tiltak underveis (etappevis
istandsetting. NorStone AS påpekte at Minerallov en stiller
krav om et slikt fond .

• Flere etterbruksmuligheter ble nevnt, men en ting er helt
sikkert, det skal IKKE bli søppelfylling!

• Det kom f rem ønsker om gang - og sykkelveg langs
adkomstvegen til/fra ut taket (Nymobakken ) .

• Det ble ytret et ønske om å ikke utvide sandtaket pga liten
«vinst» i forhold til lokale arbeidsplasser. Og spørsmålet om
hvorfor ikke NorStone AS kan benytte samme adkomstveg
og starte uttaket fra John Myrvang AS sitt uttaksområde ble
stilt. Er det nødvendig med to grustak?

• Bekymringer rundt hva det ny e grustaket vil ha å si for
boligprisene i områdene ble tatt opp som et tema.

• På spørsmål om når evt. NorStone AS vil gå i gang med
utvinningen var svaret om ca. 4 - 5 år.

• Forekomsten på Hensmoen er rangert som nasjonalt viktig
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av NGU. D erfor ble spørsmåle t stilt om man ikke bør bruke
lengre tid å ta ut forekomsten. For eksempel over 200 år?
Ikke 85 år som skissert.

• Gjenbruk av betong? – viktig ressurs i fremtiden.

• Veldig gode avbøtende tiltak bør /må vurderes for å få
aksept hos naboer. Uttakene bør foreg å etappevis og
revegeteres etter hvert – også endelige skråninger mot
buffersoner.

Naboene ble oppfordret til å levere skriftlige merknader til
planforslaget. I etterkant av møtet har vi mottatt 5 innspill,
merknadene vil bli vurdert i den videre planpro sess.

Vi takker alle for oppmøtet og konstruktiv dialog!
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Deltakere i medvirkningsmøte om Hensmoen grusuttak 24.03.14

Navn Adresse Epost

Morten Hatlestad
Ann Kristin Haraldsen
Eva Hagen
Hilde Hatlestad
Sverre Hatlestad
Espen Sandum
Mary Jensrud
Berit Haugelid
Einar Rokseth v/Hen Gjestgiveri
MF Hønefoss
Asbjørn Granheim
Grete Andersen
Arne Braata
Magnar Dammen (Spenncon AS)
Ole Kristian Simensen
Franciszek Stachacz
Eivind Lindstrand v/Hen Vel
Statens vegvesen
Knut Waagaard
Olav Bråten
Oddvar oen
Mirjam Wibe Avkjærn
Harry Dahl
Bernt Gårdhammer
Ragnhild Gårdhammer
Tove Emilsen
Truls Krokvik
Arnt V. Lund

or nn Karlsrud
Kristin Oleson
Mary Gravdahl
Olav Relling
Helge Stiksrud
Erik Heen
Rolf Heen
Roy Arild Heen
Nina Chr. Blakstvedt
Annar Blakstvedt
Erik Gårdhammer
Vegard Braathen
Knut Lindmo
Are Simon

NorStone AS
John Myrvang AS
Asplan Viak AS
Ringerike kommune

Totalt: 51 personer

Storetjernveien 40
Sør atveien 20
Nymofaret 17
Nymofaret 15
Nymofaret 15
Vågårdsveien 41
Sør atveien 32
Sør atveien 18
Hensveien 158
3516 Hønefoss
Nymobakken 40
Storetjernveien 18
Storetjernveien 42
Spenncon AS
Vågårdsveien 7
Nymobakken 18
Hensveien 156
Pb. 723, 4808 Arendal
Hensveien 184
Sør atveien 29
Sør atveien 56
Nymostubben 3
Vågardsveien 21
V ågårdsveien 37
Vågårdsveien 37
Sør atveien 33
Sør atveien 52
Nymobakken 5
Stikkveien 1
Høybyveien 24
Høybyveien 54
Arnegårdsbakken 8

ornes gate 12
Hensveien 174
Stikkveien 10
Storetjernsveien
Nymofaret 9
Nymofaret 9
Vågårdsveien 33
N ymoveien 1

H ensveien 30

morten.hatlestad@hotmail.com
akristkl@online.no
esynhage@online.no
hilde.roa.hatlestad@outlook.com
svehat@online.no
espen.sandum@online.no
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evelyn.heen@gmail.com
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Grusuttak på Hen - 20 år
John Myrvang AS / NorStone AS
12. mars 2014

E. C. Heen
271 /8

S. Brun
92/2/2

271 /1 22

271 /286

Driftsveg
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Helling 1:1.75
(30 grader) 50m
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(30 grader) 50m

Knekklinje

UTTAK ETTER20 ÅR
John Myrvang AS:
3, 33 mill m³

UTTAK ETTER20 ÅR
NorStone AS:
1, 67 mill m³
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Grusuttak på Hen - Maks
John Myrvang AS / NorStone AS
12.mars 2014

E. C. Heen
271 /8

S. Brun
92/2/2

271 /1 22

271 /286

Driftsveg

Knekklinje
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inje Helling 1:1.75

(30 grader) 50m

MAKS UTTAK
John Myrvang AS:
12,20 mill m³
Driftsperiode ca. 80 år

MAKS UTTAK
NorStone AS:
2,25 mill m³
Driftsperiode ca. 40 år

Avkjørsel
NorStone AS
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning
Areal - og byplankontoret

Møtereferat
SAK/TEMA: 379 Hensmoen grusuttak – arbeidsmøte med grunneier gbnr 271/122

STED: Storgata 13

TID: 27.05.14 kl. 12:00

TIL STEDE:

Asbjørn Granheim, grunneier gbnr 271 /122 sorlies@start.no
Bjørn Leifsen, Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS bleifsen@online.no
Bård Dagestad, Norstone AS bard.d agestad@norstone.no
John Edvard Myrvang, John Myrvang AS john.edvard@myrvang.no
Tom Myrvang, John Myrvang AS t o m@myrvang.no
Knut Lindmo, John Myrvang AS k nut@myrvang.no
Hjalmar Tenold, Asplan Viak hjalmar.tenold@Asplanviak.no
Ingeborg Faller, areal - og byplankontoret RK ingeborg.faller@ringerike.kommune.no

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato
12/3201 - 87 1522 4/14 REG 379 17.06.2014

Bakgrunn for møtet
Granheims eiendom og bolig grenser til Myrvang sitt grusuttak på Hensmoen. I den
igangsatte reguleringsplanprosessen legges det opp til at Myrvang skal utvide sitt grusuttak,
og at Norstone skal etablere et grus uttak nordøst for Myrvangs eksisterende grusuttak. Dette
vil føre til at det tas ut grus nord for Granheims eiendom, i tillegg til vest og sørvest for
eiendommen som i dag. Se vedlagt kart som viser gbnr 271/122. Granheim er bekymra for
hvordan dette vil p åvirke hans eiendom og bokvalitet.

Møtet ble avholdt for å utveksle gjensidig informasjon. Granheim ønsker å få vite mer om
hvordan Norstone og Myrvang vil drive grusuttakene. Norstone og Myrvang ønsker å vite
mer om hva som er viktig for Granheim, og hv a som kan gjøres for å bidra til at boforholdene
på gbnr 271/122 blir akseptable også etter utvidelsen av grusuttaksområdet.



Planlagt ny vei vest for gbnr 271/122
Granheim forklarte i møtet at hans største bekymring er dersom det skal gå trafikk fra
ut taksområdet nordvest for hans eiendom og videre mot sørvest og ut på Nymobakken forbi
hans eiendom, slik at trafikken går «rundt» eiendommen hans. Dersom det kan etableres en
utkjøring til Nymobakken lenger nord som tar trafikken fra de nordlige delene av
uttaksområdet vil dette kunne gjøre utviklinga mer akseptabel for han.

Myrvang og Norstone sier at det kan vurderes å etablere en ny avkjørsel her. De sier det også
kan vurderes å ikke etablere de nordøstligste av den planlagte veien dersom det har stor
betydning for Granheim.

Trafikk, støy og støv
Det vil sannsynligvis ikke bli økning i trafikk som følge av at uttaksområdet utvides. Salget,
og dermed trafikken, styres av markedet som har vært stabilt over mange år.

Myrvang har forsøkt å skjerme eiend ommen mot støy og støv fra uttaksområdet ved å bevare
en buffersone med skog, og vil fortsatt ha denne der. Ifølge Granheim er de verste støy - og
støvproblemene er tilknytta transport og ikke selve uttaket.

Myrvang og Norstone må forholde seg til grensev erdier fastsatt av Fylkesmannen. Myrvang
måler støvforurensing i utkanten av Granheims eiendom, og har funnet tilfredsstillende
verdier her.

Muligheter for innløsning av gbnr 271/122
Granheim ønsker i utgangspunktet å fortsette å bo på eiendommen, og er derfor interessert i å
komme til en løsning via avbøtende tiltak og justeringer på forslaget.

Dersom det ikke lar seg gjøre å finne tilfredsstillende løsninger mener han det kan være
aktuelt å se på muligheter for innløsning av eiendommen og at det i for bindelse med dette må
gjennomføres en utredning som synliggjør mulighetene dersom eiendommen innløses.
Norstone sier at dersom konsekvensutredningene avdekker vesentlig merbelastning som følge
av Norstone sin virksomhet på området, som ikke lar seg avhjelp e med avbøtende tiltak, vil
Norstone vurdere innløsning av eiendommen.

Myrvang og Norstone er ikke interessert i eiendommen for å ta ut grusen her, da de vil bevare
den som en buffer mot bebyggelsen på Nymoen.

Myrvang og Norstone vil ikke gjennomføre e n utredning for å se på mulighetene for å ta ut
grus på gbnr 271/122 før de har gjennomført konsekvensutredning for utviding av
uttaksområdet med tilhørende avbøtende tiltak.



Konklusjon
Myrvang og Norstone skal vurdere annen trasé for deler av den plan lagte veien, avgrensing av
uttaksområde mot gbnr 271/122 og bruk av voller til skjerming av eiendommen. Det bør også
ses på muligheter for ny avkjørsel mot Nymobakken når grus er tatt ut ned mot veien. Dette
vil ikke være mulig før det er tatt ut nok grus til at det blir plass til en ny vei og en utkjøring
her.

Granheim avventer resultater av konsekvensutredningene og det konkrete forslaget til
reguleringsplan som skal legges fram for 1. gangsbehandling i kommunen. Myrvang og
Norstone er i gang med disse a rbeidene i samarbeid med Asplan Viak. Når dette er gjort vil
det være svar på mange av spørsmålene som ikke kunne besvares i møtet, slik at dialogen kan
føres videre.

Myrvang og Norstone vil ha et nytt møte med Granheim når de har kommet videre med
konse kvensutredningene og planforslaget, slik at effekten av ulike avbøtende tiltak kan
vurderes og konkrete løsninger kan finnes.

Storgata 13, 17.06.14
Referent: Ingeborg Faller
telefon: 32 11 74 61
epost: ingeborg.faller@ringerike.kommune.no
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Mari Solheim Sandsund

Fra: Mari Solheim Sandsund
Sendt: fredag 2. juni 2017 08:58
Til: Hjalmar Tenold; John Edvard Myrvang; Dagestad, Bård (Sandnes) NOR

(Bard.Dagestad@norstone.no); sorlies@start.no; post@myrvang.no;
rudi@myrvang.no; knut@myrvang.no

Kopi: Grethe Tollefsen (Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no); Tiffany Nygård
Emne: Korrigeringer av Referat fra møte Hensmoen grusuttak - forhold for

grunneiendom gnr. 271/122

OPPDATERT REFERAT FRA MØTE / BEFARING
Hensmoen grusuttak og konsekvenser for grunneiendom gnr. 271/122
Takk et konstruktivt møte med påfølgende befaring, 30.05.17 vedrørende mulige konsekvenser for
grunneiendom gnr. 271/122, som følge av Hensmoen grusuttak.
Tilstede på møte:
Grunneier gnr.271/122, Asbjørn Granheim
Fra forslagstiller John Myrvang AS møtte John Edvard Myrvang, Knut Lindmo, Rudi Fãrber (Tom Myrvang)
Fra forslagstiller NorStone AS møtte Bård Dagestad.
Fra konsulent Asplan Viak møtte Hjalmar Tenold.
Fra Ringerike kommune Mari Solheim Sandsund
Referert fra møte:
Møtets intensjon var å få en klarhet i hvilke konsekvenser uttaket til Myrvang/NorStone vil få for boligeiendommen
til Asbjørn Granheim.
Temaer som ble tatt opp var i hovedsak forholdene til dagens og fremtidig støy, støv og trafikk. Det ble videre tatt opp
avbøtende tiltak for å skjerme boligen mot noen av de ulempene som uttak forårsaker.
Asplan Viak gikk i gjennom konsekvensutredningens konklusjoner for fagtemaene og det ble også vist til
illustrasjoner som vises uttakets nærhet og virkning for eiendom gnr 271/122 ved etablert voll/gjerde som skjerming
mot uttaksskrent i nord og nordvest.
Følgende avbøtende tiltak ble presentert og vil kunne tas inn i plan.

Det foreslås at grønnstruktur/buffersone mot uttaket utvides noe nord for eiendommen, noe som vil øke
avstand til NorStones uttak.
Overdekningsmasse foreslås lagt opp i voll mellom uttaksskråning og bolig – høyde, utforming og
beplantning av voll vil kunne ses nærmere på i samband med utforming plan, 2. gangs behandling.
Trase som i dag ligger vest for gnr. 271/122, benyttes i samband med drift, i all hovedsak ved utkjøring av
overdekningsmasse/klargjøring av uttaksområde. Denne traseen forslås stengt med bom og skal kun benyttes
av Myrvang/NorStone til det formål den i dag har, ikke til utkjøring av sand/grus.
Asbjørn Granheim påpeker ulempene med støv fra Nymobakken. Her foreslås det at veien regelmessig renses
for sand/støv som forårsakes av utkjøring av sand/grus, og at det vurderes gjøres en opprensing av grøfter.
Det foreslås å sees nærmere på plassering av støvmålere.
Det forslås at området avsatt til grønnstruktur/buffersone nord for eiendommen ikke hugges.

Høringsfrist til planforslaget utløp, 30.05.17, Asbjørn Granheim gis utsatt høringsfrist til 08.06.17.
Vennlig hilsen
Mari S. Sandsund
Arealplanlegger
Miljø- og arealforvaltningen, Ringerike kommune
Besøksadresse:
Storgata 13, 3510 Hønefoss

Telefon Sentralbord 32 11 74 00
Mobil 408 04 248
mari.sandsund@ringerike.kommune.no
http://www.ringerike.kommune.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Vennlig hilsen
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Mari S. Sandsund
Arealplanlegger
Miljø- og arealforvaltningen, Ringerike kommune
Besøksadresse:
Storgata 13, 3510 Hønefoss

Telefon Sentralbord 32 11 74 00
Mobil 408 04 248
mari.sandsund@ringerike.kommune.no
http://www.ringerike.kommune.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Fra: Mari Solheim Sandsund
Sendt: 30. mai 2017 23:05
Til: 'Hjalmar Tenold' ; 'John Edvard Myrvang' ; Dagestad, Bård (Sandnes) NOR (Bard.Dagestad@norstone.no) ;
'sorlies@start.no' ; 'post@myrvang.no' ; 'rudi@myrvang.no' ; 'knut@myrvang.no'
Kopi: Grethe Tollefsen (Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no) ; Tiffany Nygård
Emne: Referat fra møte Hensmoen grusuttak - forhold for grunneiendom gnr. 271/122

REFERAT FRA MØTE / BEFARING
Hensmoen grusuttak og konsekvenser for grunneiendom gnr. 271/122
Takk et konstruktivt møte med påfølgende befaring i dag, 30.05.17 vedrørende mulige konsekvenser for
grunneiendom gnr. 271/122, som følge av Hensmoen grusuttak.
Tilstede på møte:
Fra forslagstiller John Myrvang AS møtte John Edvard Myrvang, Knut Lindmo, Rudi Fãrber (Tom Myrvang)
Fra forslagstiller NorStone AS møtte Bård Dagestad.
Fra konsulent Asplan Viak møtte Hjalmar Tenold.
Fra Ringerike kommune Mari Solheim Sandsund
Referert fra møte:
Møtets intensjon var å få en klarhet i hvilke konsekvenser uttaket til Myrvang/NorStone vil få for boligeiendommen
til Sørlie.
Temaer som ble tatt opp var i hovedsak forholdene til dagens og fremtidig støy, støv og trafikk. Det ble videre tatt opp
avbøtende tiltak for å skjerme boligen mot noen av de ulempene som uttak forårsaker.
Asplan Viak gikk i gjennom konsekvensutredningens konklusjoner for fagtemaene og det ble også vist til
illustrasjoner som vises uttakets nærhet og virkning for eiendom gnr 271/122 ved etablert voll/gjerde som skjerming
mot uttaksskrent i nord og nordvest.
Følgende avbøtende tiltak ble presentert og vil kunne tas inn i plan.

Det foreslås at grønnstruktur/buffersone mot uttaket utvides noe nord for eiendommen, noe som vil øke
avstand til NorStones uttak.
Overdekningsmasse foreslås lagt opp i voll mellom uttaksskråning og bolig – høyde, utforming og
beplantning av voll vil kunne ses nærmere på i samband med utforming plan, 2. gangs behandling.
Trase som i dag ligger vest for gnr. 271/122, benyttes i samband med drift, i all hovedsak ved utkjøring av
overdekningsmasse/klargjøring av uttaksområde. Denne traseen forslås stengt med bom og skal kun benyttes
av Myrvang/NorStone til det formål den i dag har, ikke til utkjøring av sand/grus.
Sørlie påpeker ulempene med støv fra Nymobakken. Her foreslås det at veien regelmessig renses for
sand/støv som forårsakes av utkjøring av sand/grus, og at det vurderes gjøres en opprensing av grøfter.
Det foreslås å sees nærmere på plassering av støvmålere.
Det forslås at området avsatt til grønnstruktur/buffersone nord for eiendommen ikke hugges.

Høringsfrist til planforslaget utløp i dag, 30.05.17, Asbjørn Sørlie gis utsatt høringsfrist til 08.06.17.
Dersom det er noe som er uteblitt, eller må korrigeres gi meg en tilbakemelding.
Vennlig hilsen
Mari S. Sandsund
Arealplanlegger
Miljø- og arealforvaltningen, Ringerike kommune
Besøksadresse:
Storgata 13, 3510 Hønefoss

Telefon Sentralbord 32 11 74 00
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Mobil 408 04 248
mari.sandsund@ringerike.kommune.no
http://www.ringerike.kommune.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten
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Svar på spørsmål om søknadsplikt innenfor et eksisterende masseuttak ved 
Heen i Ringerike kommune

Vi viser til e-post fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 22. desember 2016,
hvor vi er bedt om å besvare en henvendelse fra Ringerike kommune vedrørende spørsmål om 
søknadsplikt innenfor et eksisterende masseuttak ved Heen.

Ringerike kommune har i brev av 20. desember 2016 stilt spørsmål om tiltak innenfor et 
eksisterende masseuttak er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (PBL) § 20-1 bokstav 
k. Det aktuelle området er avsatt til nåværende masseuttak i gjeldende kommuneplan. Det er 
ikke utarbeidet reguleringsplan for området, men Fylkesmannen er kjent med at det er varslet 
oppstart av reguleringsplanarbeid og at det jobbes med et planforslag som skal legges ut til 
offentlig ettersyn. Videre er det utarbeidet driftsplan for uttaket og Direktoratet for 
mineralforvaltning har gitt konsesjon for masseuttaket i brev datert 28. november 2016.

I driftsplanen fra 2015 går det frem at det er et område på ca 168 mål som ennå ikke er tatt i 
bruk til uttak av masser. Det er beregnet en uttaksmengde på ca 5 million m3 innenfor dette 
området. Driftsplanen og konsesjonen er gitt for det området som i kommuneplanen er avsatt 
som nåværende masseuttak.

Når det gjelder masseuttak er dette en type virksomhet som reiser særlige spørsmål. Grunnen 
til dette er at virksomhetens karakter tilsier at det stadig skjer terrenginngrep, typisk ved at 
grusmasser fjernes fra området. Det følger av pbl. § 20-1 bokstav k) at vesentlig 
terrenginngrep er søknadspliktig. Driften i seg selv medfører således søknadspliktige tiltak, og 
det oppstår dermed spørsmål om det er tilstrekkelig å søke om tillatelse en gang, eller om det 
kontinuerlig må søkes om tillatelse til terrenginngrep etter plan- og bygningsloven.

Denne problemstillingen kommer ytterligere på spissen når det gjelder eldre igangværende 
virksomheter, som i denne saken. Dersom virksomheten er startet på et tidspunkt da det ikke 
gjaldt noen søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, kan det da kreves søknad på et senere 
tidspunkt? Vi merker oss at virksomheten har vært i drift siden 1930-tallet. 

Fylkesmannen er av den oppfatning at kommunen i en sak som denne må gjøre en konkret 
vurdering av om det er skjedd vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av driften, slik at 
tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1 bokstav d). Alternativt om det er skjedd så store 
endringer i driften av virksomheten, at det må likestilles med oppstart av ny virksomhet, jf. 
pbl. § 20-1 bokstav k).   
  
Kommunen skriver i oversendelsen at det så langt ikke er vurdert at det har vært noen 
vesentlige endringer av virksomheten. Fylkesmannen mener derfor at det ikke er søknadsplikt 
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for videre drift i uttaket. Vi legger til grunn at driften av uttaket holder seg innenfor rammene 
som er satt i driftsplanen og vilkårene i konsesjonen fra Direktoratet for mineralforvaltning.

Når det er sagt vil vi likevel presisere at det er viktig at det blir utarbeidet reguleringsplan for 
et masseuttak i denne størrelsesorden. Vi viser til pbl. § 12-1 3. ledd hvor det går frem at det 
skal utarbeides reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn. Kommuneplanens arealdel er en grovmasket arealplan og 
den endelige arealdisponeringen er naturlig å avklare gjennom en reguleringsplanprosess hvor 
det også er krav til å utrede virkningene for miljø og samfunn.

For å legge til rette for forutsigbare rammer for virksomheten og for berørte parter mener vi 
det er avgjørende at områder som dette blir avklart gjennom utarbeidelse av reguleringsplan.

Vi mener derfor det er positivt at kommunen skal behandle et planforslag for området i løpet 
av januar/februar 2017 og at planforslaget sannsynligvis vil bli lagt ut til offentlig ettersyn 
etter dette. Alle som har interesser i området og som er berørte av planforslaget vil få 
mulighet til å komme med innspill og merknader til den foreslåtte arealbruken og utviklingen 
av området. Det vil også være naturlig å ta stilling til hvilke tiltak som reguleringsplanen 
legger opp til som krever egen søknad etter pbl. § 20-1.

Med hilsen

Rune Fredriksen
fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/286-134 2111/18 PLN 379 18.01.2018 

 

STED: Fossveien 9 

TID: 12.01.2018 kl. 10.00-11.30 

TIL STEDE: Eva Liell, Olav Djønne, Hanne C. Wilhelmsen, Ole Sannes Riiser og Mari 

Sandsund 

 

BAKGRUNN FOR MØTE: Eva og Olav ønsket svar på hvordan kommunen forholder 

seg til følgende problemstillinger etter høring og offentlig ettersyn Hensmoen Grusuttak: 

 

1. At det har kommet inn over 60 innspill 

2. Alternative lokaliseringer, ref. Olavs e-post 26. nov. 

3. Geopark Hensmoen (landskapsvernområde) 

4. Nærheten til boligområdene 

5. At betongbransjen i andre kommuner går over til pukk 

6. At limnologer mener det er fare for at vannene synker dersom uttak ihht til 

foreslått plan realiseres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Alle innspillene  

Ringerike kommune (RK) orienterte om at det ikke er så ofte at det kommer inn så mange 

innspill og mange av innspillene er entydige. Saksbehandler og daværende avdelingsleder 

Grethe Tollefsen har diskutert saken med kommunalsjef for samfunn og med rådmann. Utfallet 

fra dette møte er at Ringerike kommune er opptatt av næringen og ivareta samfunnets behov 

for grusressursen. På bakgrunn av dette vil rådmann ikke gjøre en endring i innstilling fra 1. 

gangs behandlingen og det politiske vedtaket fra Formannskapet, når saken skal opp til 2. 

gangs behandling. 

 

På bakgrunn av den massive tilbakemeldingen i form av høringsuttalelser, har Rådmann gitt 

ABY en bestilling der det anmodes om å se på et alternativt forslag til vedtak som vil ta for seg 

reduksjon i uttaksområde i nåværende forslag til regulering. Det påpekes at det er svært viktig 

for kommunen å sikre grusressurser også for kommende generasjoner. Det er viktig for 

industrien å ha leveranser, men det må også legges inn et tidsperspektiv i saken. I 

generasjonsperspektiv begrenser vi ikke uttaket. Forslag til alternativt vedtak vil sikre 

ressursens verdi, som nasjonalt viktig ved bruk av hensynssone.  

Ved å formulere et alternativt vedtak, vil det være opp til det politiske miljø å ta denne 

beslutningen. 

 

I stedet for å begrense en aktør, foreslås det at det alternative forslaget begrenser uttaksområde 

som helhet. I forkant av møte vurderte Ringerike kommune forslag til alternativt vedtak, som 

tok utgangspunkt i tidsperspektivet som grunnlag for prosentvis reduksjon av uttaksområde. 

Før 2. gangs behandling vil det gjøres en utregning som vil kunne danne grunnlag for en 

reduksjon. Utregningen vil ta utgangspunkt i en lik fordeling mellom de to aktørene, og en 

reduksjon på omkring 33,33 % som henspeiler til reduksjon i uttaksområde som helhet fra 75 

til 50 år. 

 

Det alternative forslaget skal også se på hvordan hensynssonen vil legges og sikre ressursen 

samt hvordan de ulike aktørene må samarbeide og fordele uttaksområdets ressurser. Denne 

avgrensningen må se på og vurdere hensynet til friluftslivsinteressen og tjernenes område.  

Miljøvernforbundet lurer på hvordan aktørene stiller seg til dette. RK formidlet at aktørene 

uttrykker at de ikke kan anse reduksjonen som hensiktsmessig og mener at dette vil være 

mindre gunstig for deres drift. 

 

På møtet ble det også stilt spørsmål om hva som er kriteriene for at grunneier kan søke om 

erstatningskrav som følge av endring i plan. RK sjekker ut dette. 

Miljøvernforbundet påpekte at grustaket ligger i et etablert boligområde og mener det er 

samfunnsmessig dårlig ide å åpne for en aktør til. Området bør i sin helhet begrenses. 

 

2. Alternative lokaliseringer uttaksområde 

Olav og Eva er svært opptatt av den svært uheldige plasseringen av grusuttak i område som er 

definert som bynært friluftsområde og i nærhet til boligbebyggelse. Det ønskes at det ses på 

alternativ plassering og at dette tydelig fremgår av saken. Det fremgår at det ihht plan- og 

bygningsloven er krav til at dette utredes.  

 

Temautredningen og kommuneplan danner grunnlag for vurdering av alternative uttaksområde.  

Kommuneplanens arealdel skal avklare sikre ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige 

behov, ved å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning samt sikre byggeråstoffer for 

framtidige generasjoner ved å unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle ressurser.  



 

 

Alternative lokaliseringer anses å være avklart på kommuneplannivå.  

Ressursen er definert som nasjonalt viktig. 

 

RK har i etterkant av møte sjekket litt mer omkring tema alternativ plassering. I 

Reguleringsplanveilederen fremgår det at det er planprogram og evt. konsekvensutredning kan 

benyttes til å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter man gjennomfører et konkret 

reguleringsplanarbeid for. … Kommunen tar da stilling til lokalisering ved fastsettelse av 

planprogram.  

 

Av planprogrammet, datert 18.09.13 fremgår følgende avsnitt vedrørende krav om utredning 

av alternative lokaliseringer:  

Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i 

kommuneplanen. Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør foregå på 

kommuneplannivå. 

Fylkesmannen skriver følgende i sin uttalelse til forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan 

Hensmoen grusuttak, datert 10.12.2012:  

Fylkesmannen anser at utvidelser av masseuttak primært bør vurderes gjennom 

arbeidet med kommuneplan. Dette vil sikre overordnete og helhetlige vurderinger av 

arealutviklingen i området. Alternative uttaksområder vil også i større grad kunne 

synliggjøres på kommuneplannivå. 

 

3. Geopark  

Geopark er noe som Ringerike kommune stiller seg positive til, men det er dessverre ikke noe 

kommunen vil kunne ta initiativ til. Geopark og Landskapsvernområde anses å ikke være en 

motsetning til driften på Hensmoen. Arealet rundt Vesletjern og Storetjern vil ikke bli berørt av 

tiltaket. 

 

Ole Sanner Riiser påpeker at geoparken i Larvik er interkommunal. 

 

4. Nærhet til boliger - Støy og støv 

Tiltaket skal sikre drift som holder seg innenfor gjeldende lover og forskrifter.  

Basert på støysonekartene vurderes de støymessige konsekvensene som følge av 

reguleringsplanen til å primært være at støy tilknyttet uttak og produksjon vil pågå over lenger 

tid. Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone) vurderes til å ha liten 

konsekvens for støy fra selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra flere lastebiler 

på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens. 

 

I de foreslåtte bestemmelsene § 4 bokstav i) og j) fremgår følgende:  

 

i) Støy og støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i 

forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres gjeldende.  

 

j) Grus- og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.  

 

Det påpekes fra Eva og Olav side at knuseanlegget må bygges inn. Det påpekes også at voll 

omkring uttaksområde må sikres. Til orientering ligger det inne følgende i forslag til 

bestemmelse § 4 bokstav m): 



 

 

I driftsperioden skal det anlegges voll mellom gruskant og driftsveg/turveg som vist i 

prinsippsnitt nedenfor. I de deler langs gruskanten det ikke er etablert voll skal 

uttaksområdet sikres med midlertidig gjerde.  

 

Det vil ses på denne formuleringen – da med tanke på å sikre voll etter endt driftsperiode. 

 

5. Betongbransjen i andre kommuner går over til pukk. 

Dette er ikke en del av arealplanfaglig vurdering i denne saken. Vi ser at dette er et tema som 

på overordnet nivå kan diskuteres nærmere og det vil kunne gis innspill til arbeidet med 

revidert Energi- og klimaplan. 

 

6.  Limnologer mener at det er fare for at vannene synker dersom uttak ihht til foreslått 

plan realiseres 

Miljøvernforbundet viste til NINA-rapporten fra des. 2017. Denne rapporten er ikke vurdert at 

RK. Nedslagsfeltet til tjerna er ikke undersøkt her.  

 

Dag Hongve skriver i uttalelsen at det ikke er gjort undersøkelser som gir grunnlag for å si noe 

om hvordan grustak i nærheten av tjerna vil virke inn på vannbalansen i disse. 

 

RK sier at de forholder seg til konsekvensutredningen. Kommunen gjør ikke egne utredninger 

omkring tema som inngår i konsekvensutredningen. Asplan Viak legger vekt på at tjerna ikke 

vil bli påvirket. Dag Hongve motsetter seg ikke målingene av grunnvannet.  

Det vil bli gjort kontinuerlige observasjoner i brønner på samme måte som Kilemoen.  

Forholdene omkring Nybyen vannverk vil sjekkes opp. 

Detaljplan for Hensmoen grusuttak viser i sin konsekvensutredning til grundige undersøkelser 

og vurderinger om masseuttaket vil kunne gi medføre negative konsekvenser for Storetjern og 

Vesletjern. Utdrag fra planbeskrivelsen viser til at Storetjern og Vesletjern er undersøkt ved 

flere tilfeller. Det er utført sondeborringer i løsmassene med massebeskrivelser og boringer 

gjennom løsmasser og videre i fjell (vann- og energiboringer). For å kunne dokumentere 

grunnvannsnivå i området mellom masseuttaket og Vesletjern er det etablert to 

observasjonsbrønner sør for Vesletjern. Undersøkelsesboringene gir svar på risiko for 

påvirkning av Vesletjern og Storetjern, løsmassenes egenskaper med tanke på beskyttelse av 

underliggende grunnvann, og behovet for umettet sone over grunnvannsmagasinet etter uttak 

av masser. Boringene gir også dybde til fjell og tykkelsen på vannførende lag i løsmasser over 

fjell i borpunktene. 

 

Observasjonene av grunnvannsnivå, viser at grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 m under 

bunnen av Vesletjern. Vesletjern er et såkalt hengende vannspeil og det fremgår av 

konsekvensutredningen at grunnvannet og grunnvannsnivå i løsmassene under tjernområdet 

ikke vil påvirke Vesletjern eller myrområdene rundt. 

Det vil være behov for fremtidige boringer for registrering av grunnvann, fjelldyp og 

informasjon om massenes sammensetning som grunnlag for ressursvurdering og uttaksdybde. 

Dette skal sikres i reguleringsbestemmelsene. 

 

TILLEGGSSPØRSMÅL 

 

Buffersonen mot industriområde 



 

 

Denne sonen vil bli liggende som LNF-område og vil dermed være tilgjengelig for adkomst. 

 

Avbøtende tiltak, især for barn og unge  

Det vil ses nærmere på tilrettelegging for parkering for brukere av friluftsområdet. Asplan viak 

vil sammen med aktørene og grunneiere se på plassering av en evt. parkeringsplass. 

Det vil trolig stilles rekkefølgekrav om etablering av fortau med belysning.  – tidspunkt for 

etablering vil ses nærmere på. Et alternativ er at det vil stilles krav om dette i samband med ny 

driftstillatelse i område/eller før evt. ny aktør starter arbeidene. 

 

Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse anbefalt at det stilles krav om utvidelsesretning, 

etappevis istandsetting og vegetasjonsetablering, de ber kommunen om å sikre dette i planen 

før endelig vedtak. Rådmann skal se nærmere på formuleringer omkring revegetering og 

istandsetting av uttaksområde. Det vil også ses på formulering omkring vegetasjon opp mot 

bruddet for å minske utslipp av støy og støv til friluftsområde. Det anmodes om at konsulent 

og aktørene ser på dette i samband med vurdering av grusressursen og kommer med innspill 

om forslag som er hensiktsmessig sett i lys av hensiktsmessig drift. 

Rådmann forutsetter at støv- og støyhensyn ivaretas i plan og at grenseverdier ikke 

overskrides.  

 

Rådmann vil se nærmere på rutiner for statlig/kommunal tilsyn for sikring av grunnvann. 

Mange av de avbøtende tiltakene som det anmodes om i høringsuttalelsene er tiltak som 

foregår utenfor planområde. Saken vil svare ut anmodning om lokale avbøtende tiltak, 

deriblant at driftsvei rundt uttaksområde vil holdes åpen for ferdsel for turgåere.  

Bevaring av område avsatt til friluftsliv er påpekt som viktig. Arealet som benyttes som 

turområde i og omkring planavgrensningen er primært skogsområde og skjøtselstiltak må 

forholde seg til skogloven. 

 

Skrånende terreng fra planområdet og ned mot Heen. 

Avstand fra Jernbanespor og planområdet er omkring 60-80 m. Eva og Olav stiller spørsmål til 

det svært hellende terreng, er lurer på om denne skråningen stabil? 

 

RK sjekker ut historikken omkring denne. Minner om at dette er utenfor planområdet og at 

arealet innenfor området som omtales allerede er utvunnet masse, det videre uttaket vil ikke 

påvirke skråningen. 

 

Innspill til FRE 

Miljøvernforbundet Hønefoss sendte innspill til FRE, da med tema alternativ tilslag i betong. 

Denne er ikke registrert inn i ESA, Eva Liell ber oss sjekke ut hvor dette innspillet har tatt 

veien. RK sjekker. 

 

Pukk 

Eva og Olav orienterte RK om en utredning om sand, grus og pukk i Ullensaker kommune. I 

denne utredningen fremgår det at om 20 år vil ferdigbetong bli produsert i sin helhet av knust 

fjell (pukk). 
RK vil sjekke ut hva de har gjort med de uttaksområdene som allerede ligger inne i 

kommuneplan. 

 

Utvidet drift 

Eva og Olav etterspør hva som menes med utvidet drift, i bestemmelse § 4 bokstav k). 



 

 

RK sjekker ut hva som er kriteriene for å kunne ha utvidet drift. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/10-52   Arkiv: GNR 50/2  

 

 

Klage - Midlertidig brukstillatelse - Lager Vest - Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak, datert 26.10.18, om midlertidig 

brukstillatelse for bruksendring av Lager Vest, til klage mottatt 07.11.18, til kommentar til 

klage datert 13.11.18 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra naboene ved Trond Gulestø tilsier at 

vedtak om midlertidig brukstillatelse bør endres og vedtak om midlertidig 

brukstillatelse for Lager Vest opprettholdes. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Utskrift sendes: 

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

Norconsult AS, Postboks 258, 3502 HØNEFOSS 

Trond Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 

  

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge og at saken oversendes Fylkesmannen i 

Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Når det gjelder støyforhold har tiltakshaver i løpet av sommer og høst 2018 gjennomført en 

rekke støyreduserende tiltak som har bedret situasjonen for naboene. Flere tiltak er planlagt og 

i ferd med å bli gjennomført. Kommunen har i midlertidig brukstillatelse satt frister for 

tiltakshaver sin videre retting av støyforholdene. Ferdigattest vil ikke bli gitt før kommunens 

pålegg er gjennomført. Saken om støyforhold vil bli fulgt opp videre av kommunen etter 

folkehelselovgivningen og fylkesmannen etter forurensningslovgivningen.  

 

Beskrivelse av saken 

30.01.18 ble det gitt tillatelse til bruksendring av lagerbygning på industriområdet Follum. Det 

vises til saksfremlegg i sak 67/10 hvor Hovedutvalget i møte 08.10.18 behandlet sak om klage 

på bruksendring av lager Vest og Lager Syd på Follum. Vedtak i saken om bruksendring ble 

opprettholdt og saken er i kommunens brev 12.10.18 oversendt Fylkesmannen for endelig 

avgjørelse. 



- 

 

Det ble søkt om midlertidig brukstillatelse for Lager Vest 19.09.18. Søknaden var imidlertid 

ikke komplett og kommunen signaliserte i møte med ansvarlig søker 11.10.18 blant annet at 

dato for ferdigstillelse av hele tiltaket 01.11.18 ikke ble ansett som gjennomførbart. I tillegg ble 

det forespurt ansvar for prosjektering av fagområdet lyd og vibrasjoner og mulige 

støyskjermingstiltak. Ny søknad om midlertidig brukstillatelse ble sendt av ansvarlig søker 

22.10.18.  

 

Det ble etter dette gitt midlertidig brukstillatelse for Lager Vest i vedtak datert 26.10.18. I 

tillatelsen ble det stilt betingelser for ferdigattest, videre midlertidig brukstillatelser eller 

utvidelse av midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket. Betingelsene gjelder 

1. Ansvar for prosjektering lyd og vibrasjoner 

2. Plan for ytterligere avbøtende tiltak når det gjelder støy hvor beregnet effekt av 

tiltakene, prognose for støy som hensyntar full drift av hele anlegget og kostnader 

synliggjøres 

3. Ytterligere støytiltak må være gjennomført 

4. Støy fra anlegget må være dokumentert å tilfredsstille de krav som blir satt av f.eks. 

Ringerike kommune når dette er avklart 

5. Før det gis ferdigattest må hele prosjektet, inkludert Lager Syd være ferdigstilt. 

Punkt 1 og 2 må ordnes innen 31.01.19 og punkt 3 og 4 må være ordnet innen 01.04.19. 

 

Klage: 

Naboene har ved kontaktperson klaget på vedtak om midlertidig brukstillatelse for Lager Vest 

datert 26.10.18. Klagen er mottatt 07.11.18, klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt og 

klagen er derfor rettidig. 

 

Ut fra klagens innhold forstås det at vedtaket om midlertidig brukstillatelse ønskes opphevet. 

Klagen begrunnes med følgende momenter: 

1. Klage på bruksendring er under behandling av Fylkesmannen. 

2. Støykarakter og støysone er ikke kartlagt slik at grunnlaget for arbeid med 

støyskjerming og informasjon til naboer er utilstrekkelig. 

3. Det foreligger ikke endelig støygrense. 

4. Støyen er fortsatt uakseptabelt høy. 

5. Det har forekommet avvikshendelser som har medført uholdbar støy for naboene hvor 

støy varte fra natt til søndag 28.10.18 til utpå formiddagen og det pekes på at anlegget 

ikke ble avskrudd. Videre at det neste helg oppstod en ny avvikshendelse hvor 

brannalarm ble utløst to ganger lørdag morgen.  

 

Klagen nevner videre at det bør foreligge et internkontrollsystem før det gis midlertidig 

brukstillatelse. Det nevnes videre at naboene risikerer å måtte leve med støy og tilfeldige 

støyende hendelser i lang tid fremover ved at det gis midlertidig brukstillatelse. 

 

Orientering om klage med kopi av klagen ble oversendt ansvarlig søker i brev datert 07.11.18. 

 

Merknader til klage: 

Kryptovault AS har gitt merknader til klage i brev 13.11.18.  

 

1. Kryptovault forholder seg til anmodninger og pålegg med tidsfrister som gis av 

kommunen ved kommuneoverlegen og byggesaksavdelingen, samt fra Fylkesmannen. 



- 

2. Det vises til at det er utført flere målinger ved punkter på naboeiendommene før og 

etter utførte tiltak og at disse har gitt et godt grunnlag for støyvurdering. Kryptovault 

forholder seg til retningslinjer i Klima- og miljødepartementets støyretningslinje T-1442 

og utførte målinger natt til mandag 11.09.18 som grunnlag for søknad om midlertidig 

brukstillatelse. Det vises også til at det fortsatt pågår arbeid med støyreduserende tiltak 

og at det er investert betydelige midler i forbindelse med støydemping. Videre at 

spesialistene Brekke & Stand er engasjert som prosjekterende for fagfeltet lyd og 

vibrasjoner og vil utarbeide etterspurt dokumentasjon til kommuneoverlegen og 

Fylkesmannen, herunder beskrivelse av støyens karakter, frekvensområder og 

støysonekart. Videre arbeid med støydempende tiltak vil skje i nært samarbeid med 

Brekke & Strand. 

3. Avvikshendelsen ble ikke oppdaget av vakthavende personell fordi støyen ikke var 

mulig å høre fra innsiden av anlegget. Det beskrives at vaktlaget selv prøvde å løse 

problemet etterpå men at det var behov for å hente inn ekstern assistanse, samt at det 

ikke hadde utgjort noen forskjell om datamaskinene hadde blitt slått av. Kryptovault 

har i ettertid evaluert hendelsen og iverksatt tiltak for at lignende hendelser ikke skal 

skje. Det opplyses også at dersom lignende situasjon skulle oppstå vil dataanlegget bli 

slått av dersom dette kan løse problemet. 

 

Juridiske forhold  

Det følger av plan- og bygningsloven § 21-10, tredje ledd at midlertidig brukstillatelse kan gis 

for hele eller deler av tiltaket når det gjenstår mindre vesentlige arbeider og kommunen finner 

det ubetenkelig. Det skal fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.   

 

Byggesaksforskriften § 8-1, tredje ledd utfyller bestemmelsen om midlertidig brukstillatelse i 

plan- og bygningsloven § 21-10, tredje ledd hvor det det skal bekreftes at byggverket har, eller 

innen 14 dager vil få tilfredsstillende sikkerhetsnivå. 

 

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 

dette endres til gunst for parten.  

 

Saken vurderes 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. Det tas ikke særskilt gebyr for søknad om 

midlertidig brukstillatelse.  

 

Alternative løsninger 

I tilfelle hovedutvalget skulle komme til at vilkårene for å gi midlertidig brukstillatelse ikke er 

til stede, kan hovedutvalget velge å avslå søknaden. Avslag vil være et enkeltvedtak og skal 

være saklig begrunnet. Konsekvensen av å gi avslag vil være at virksomheten ikke har 

godkjenning for å bruke tiltaket. Kommunen har konstatert og tiltakshaver erkjent at støynivå 

ved boligbebyggelsen sommeren 2018 lå over akseptable nivåer. Tiltakshaver har i løpet av 

sommer og høst 2018 gjennomført en rekke støyreduserende tiltak som har bedret 

støysituasjonen for naboene. Det er også planlagt flere tiltak som er i ferd med å bli 

gjennomført. Rådmannen ved kommunens administrasjon har dialog med både nasjonale 

myndigheter, fylkesmannen, naboer og tiltakshaver i det videre arbeidet med å fastsette 

støykrav og følge opp at støyreduserende tiltak gjennomføres og oppfatter nå å ha en 



- 

konstruktiv prosess med tiltakshaver angående støy. Videre har tiltakshaver og klagere i denne 

saken motstående interesser, og det er i slike tilfeller lite hensiktsmessig å fatte nytt vedtak som 

sannsynlig påklages ettersom ny klagebehandling vil gi ytterligere forsinkelse i saken. God 

forvaltningsskikk tilsier dermed at saken oversendes klageinstansen for endelig avgjørelse slik 

at avgjørelsen av vedtaket ikke utsettes i unødig lang tid. Praksis i Ringerike kommune er å gi 

midlertidig brukstillatelse når vilkårene for å gi dette er oppfylt. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er i denne saken klaget på kommunens vedtak om midlertidig brukstillatelse. Klagen 

begrunnes med at klage på vedtak om bruksendring ikke er endelig avgjort, ulike forhold 

knyttet til støy og avvikshendelser.  

 

Midlertidig brukstillatelse er et unntak fra lovens hovedregel om at det skal gis ferdigattest og 

gjør at byggverket kan tas i bruk på lovlig vis. Unntaket er praktisk viktig i blant annet store 

prosjekter eller prosjekter med flere byggetrinn. Bestemmelsen om å gi midlertidig 

brukstillatelse er en skjønnsmessig vurdering og tiltakshaver har ikke rettskrav på å få 

midlertidig brukstillatelse. Å avvike fra praksis vil dermed fravike likebehandlingsprinsippet. 

Vilkårene for å gi midlertidig brukstillatelse følger av plan- og bygningsloven § 21-10, tredje 

ledd som angir at midlertidig brukstillatelse kan gis for hele eller deler av tiltaket når det 

gjenstår mindre vesentlige arbeider og kommunen finner det ubetenkelig. Det skal fremgå 

hvilke arbeider som gjenstår og settes en frist for ferdigstillelse. Det fremgår videre av 

byggesaksforskriften § 8-1, tredje ledd at sikkerhetsnivå for byggverket er et avgjørende 

vurderingstema for å gi midlertidig brukstillatelse. 

 

Når det gjelder klage på bruksendring er utgangspunktet at vedtaket har virkning fra det er 

fattet og det er ikke besluttet utsatt iverksettelse av vedtak etter forvaltningsloven § 42. 

Bygningsmyndighetene må på dette grunnlaget forholde seg til at byggetillatelsen er virksom 

og behandle søknader i forbindelse med tillatelsen på vanlig måte. At klage på bruksendring 

ikke er endelig avgjort er etter dette ikke grunnlag til å avslå søknad om midlertidig 

brukstillatelse. Dersom Fylkesmannen i sin vurdering av klage på bruksendring skulle komme 

til et annet resultat enn kommunen vil den midlertidige brukstillatelsen falle bort. 

 

Mangelen i denne saken består av manglende avklaring av støyforhold. Tiltaket genererer støy 

til omgivelsene og det foreligger ikke bindende støygrenser. Ringerike kommune ved 

kommuneoverlegen følger opp sak om støy og har blant annet bedt om at det fremlegges 

opplysninger om støybelastning på omgivelsene og støysonekart med frist 18.12.18. I 

forbindelse med meldinger om test av anlegg i Lager Syd og avvikshendelser har 

kommuneoverlegen i brev 09.11.18 videre bedt om opplysninger om testperiode, opplysninger 

om internkontrollsystem og beredskap ved uønskede hendelser. Kommuneoverlegen har 

mottatt svar på sitt brev 09.11.18 fra tiltakshaver Kryptovault AS. Fylkesmannen i Buskerud 

har også varslet pålegg om støykartlegging etter forurensningsloven § 51. Kommunen har 

vurdert at støy er en faktor som har betydning i tiltaket, men dette har ingen påvirkning for 

sikkerheten i bygget. Det foreligger heller ingen gjenstående arbeider som har betydning for 

sikkerhet eller helse for personer som bruker bygget. Vilkårene for å gi midlertidig 

brukstillatelse er derfor vurdert å være oppfylt. Det er videre presisert i midlertidig 

brukstillatelse at ferdigattest ikke vil bli gitt før kommunens pålegg er gjennomført.  

  

Når det gjelder avvikshendelser vurderes dette som et driftsmessig anliggende som er uten 

betydning for bygningsmyndighetenes håndtering av saken.  



- 

 

Rådmannen anbefaler etter dette hovedutvalget å opprettholde vedtak om å gi midlertidig 

brukstillatelse. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

18/10-53 Midlertidig brukstillatelse, kommentarer 

18/10-51 Kommentarer til klage fra naboer 

               E-post  

               Oversendelsesbrev RK 2018-11-14 

18/10-46 Bruksendring lagerbygning - klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse - Lager  

                Vest 

18/10-44 Klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse Ringerike kommune.docx 

               E-post 

18/10-38 Søknad om midlertidig brukstillatelse 

               E-post 

               Brev - supplerende dokumentasjon 

               Brev. merknad til søknad om bruksendring 

               Brev vedrørende tiltak for støyreduksjon på Krypto Vault AS sitt anlegg, Follum 

18/10-35 Midlertidig brukstillatelse Lager Vest - Bruksendring 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Klima- og miljøsjef: Bente Elsrud Anfinnsen 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Kryptovault AS
Professor Olav Han ssens vei 7A
4021 STAVANGER
NORWAY

Ringerike Kommune
Byggesakskontoret
Postboks 123
3 502 Hønefoss Stavanger, November 1 3th 2018

KOMMENTARER TIL KLAGE FRA NABOER PÅ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE FOR LAGER VEST.

Vi viser til klage fra naboer datert 7. november 2018 på midlertidig brukstillatelse for drift av dataanlegg i
Lager Vest.

Våre kommentarer til punktene 1 - 5 er:

Punkt 1

Kryptovault forholder seg til de anmodninger og pålegg med tidsfrister som er gitt av kommuneoverlegen,
byggesaksavdelingen og Fylkesmannen.

Punkt 2 - 4

Det er foretatt flere målinger ved kritiske punkter på naboeiendommer før og etter tiltak er utført. Dette har
gitt et godt grunnlag for arbeidene med støytiltak og gitt et godt grunnlag t il å anslå støybelastningene på
naboeiendommene.

KryptoVault forholder seg i dag til grenseverdier gitt i Miljø - og klimadepartementet støyretningslinje T - 1442.
Som grunnlag for søknad om midlertid brukstillatelse for Lager Vest ble det utført støymålinge r natt til
mandag 11. september 2018. Resultatet fra disse støymålingene er vist i egen rapport AKU03 fra Norconsult
datert 19. september 2018.

Det har pågått og pågår kontinuerlige arbeider med støyreduserende tiltak. Det er investert betydelige beløp
i bygningsmessige tiltak og installasjon av andre lyddempende komponenter.

KryptoVault har engasjert Brekke & Strand Akustikk som prosjekterende for fagfeltet lyd og vibrasjoner.
Brekke & Strand Akustikk er et spesialistfirma med akustikk, støy og vibrasjon er som kompetanseområde.
Firmaet har det største samlede miljøet innenfor akustisk rådgivning i Norge og et av de største i verden. De
videre arbeidene med støyreduserende tiltak utføres i nært samarbeid med Brekke & Strand Akustikk. Brekke
& Strand Akusti kk vil også utarbeide den etterspurte dokumentasjonen til kommuneoverlegen og
Fylkesmannen. Denne dokumentasjonen vil bestå av beskrivelse av støyens karakter, frekvensområder og
utbredelse samt støysonekart.



Punkt 5

Hendelsen det refereres til skyldes at en plate fra taket av lokalene løsnet og slo mot underlaget. Hendelsen
inntraff natt til søndag 28. oktober 2018. Hendelsen ble beklageligvis ikke oppdaget av vakthavende personell
på anlegget før en nabo tok kontakt med KryptoVault søndag morgen. Årsaken er at det ikke var mulig å høre
lyden fra innsiden av anlegget.

Det lokale vaktlaget prøvde etter beste evne å løse problemet på egen hånd umiddelbart etter at man ble
kjent med hendelsen. På bakgrunn av problemets karakter var det imidlertid behov for å tilkalle ekstern
assistanse for å løse dette. Dette medførte at det tok noen timer fra varsling til avviket var rettet. Etter vårt
syn ble det handlet så raskt det var mulig. Det hadde ikke gjort noen forskjell for støyen under denne
hendelsen om datamaski nene hadde blitt slått av.

Etter at utbedringen var utført ble naboene informert om hendelsen, se kopi av vedlagte e - post med
avviksrapport. KryptoVault har evaluert hendelsen og iverksatt tiltak for at en lignende situasjon ikke skal
oppstå igjen. Innfe stingen av plater er kontrollert på tak og andre overflater. Vaktrutiner er endret til å
inkludere kontroll av platekledningen på taket. Dersom en lignende situasjon igjen skulle oppstå, og en
midlertidig driftsstans av dataanlegget kan løse problemet frem til feilen er endelig rettet, så vil det bli gjort.

Vedlegg

Med vennlig hilsen

Kjetil H ove Pettersen

Daglig l eder







Fra: Roland Knut [Knut.Roland@norconsult.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no]; Arne Lange Hellum 

[Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Renaldas Galdikas [renaldas@kryptovault.no]; Gjermund Hagesæter [ghagesaeter@gmail.com]; Kjetil Hove Pettersen 

[kjetil@kryptovault.no]; Terese Negaard Sørli / Haavind [t.sorli@haavind.no]; Sæter Stein Egil [Stein.Egil.Saeter@norconsult.com] 
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Hei! 

 

Vi viser til brev fra Byggesakskontoret med vedlegg datert 7. november 2018. 

Vedlagt oversendes kommentarer på klage fra naboer på midlertidig brukstillatelse for Lager Vest. 

 
 
Vennlig hilsen 

Knut Roland 
Senioringeniør 
Mob: +47 45404964 
knut.roland@norconsult.com 

 
Norconsult AS 
Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss 

Tel: +47 67 57 10 00 / 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. 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/10-46 40859/18 GNR 50/2  07.11.2018 

 
Bruksendring lagerbygning - klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse - Lager Vest 

Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 

 

Ringerike kommune mottok 07.11.18 klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse for Lager 

Vest, gitt 26.10.18.  

Kopi av klagen oversendes ansvarlig søker og tiltakshaver for mulighet til å kommentere 

klagen. Som forberedelse til eventuell oversendelse av klagen til Fylkesmannen i Buskerud vil 

klagen legges frem til politisk behandling. Siste møte i Hovedutvalget for Miljø- og 

Arealforvaltning i 2018 er 03.12.18 med skrivefrist 20.11.18. Det er ikke sikkert at vi rekker å 

forberede saken til politisk behandling innen denne dato og i så fall vil vi ta sikte på å legge 

frem saken til politisk møte i 14. januar 2019. 

Eventuell skriftlig kommentar til klagen bes innsendt innen 14.11.18. 

 

 

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: 

Trond Rasmus Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 

Else Margrethe Breines, Hofsfossveien 76, 3517 HØNEFOSS 

Eirin Mari Brudvik, Hofsfossveien 54 B, 3517 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 
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Til Ringerike kommune      Ringerike 7.november 2018 
v/Avdelingsleder byggesak Ane Rydland 
 
 

Klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse for Kryptovault Follum 
Viser til deres informasjon om vedtak Midlertidig brukstillatelse for Lager Vest, Kryptovault 
Follum 
 
Vi påklager med dette vedtak om midlertidig brukstillatelse fordi  

1. Vår klage på kommunens vedtak om bruksendring er fortsatt under behandling av 
Fylkesmannen. Så vidt vi vet er det nå varslet vedtak om pålegg som blir endelig etter 
klagefristens utgang. 
 

2. Støykarakter og støysone er ikke kartlagt 
Dermed er grunnlaget for arbeid med støyskjerming og informasjon til naboer 
utilstrekkelig. Man vet egentlig ikke hvilke naboer som faktisk er berørt, og på hva 
slags frekvens eller nivå støyen rammer. Man risikerer å overse naboer som ikke er i 
stand til å si fra, og man kan overse helserisiko knyttet til ulike frekvenser av støy. 
 

3. Støygrense foreligger ikke  
Det er ennå ikke satt endelig grense for støynivået, hvilket innebærer at vi risikerer at 
Kryptovault frem mot de tidsfristene som er satt i vedtaket, bokstavelig talt durer i 
vei etter eget behov og uten hensyn til folk som bor her.  
 

4. Det støyer fortsatt for mye  
Til tross for at Kryptovault nå har gjort en del støydempende tiltak, er støyen fortsatt 
på uakseptabelt nivå for flere av naboene. 
 

5. Avvikshendelser  
Nylig hendelse der støyen steg til urovekkende høyder, uten forvarsel og uten 
påfølgende informasjon til nabolaget. Det hørtes ut som et slagbor som sto konstant 
på i timevis. Nattesøvnen for både små og store ble grundig spolert. Den forsterka 
støyen varte fra natt til søndag 28.oktober og hele formiddagen, til ca. kl.12.15. Vi 
vedlegger lydfil.  
Vi skjønte i ettertid at dette var en hendelse som altså ikke ble oppdaget/tatt tak i før 
en nabo ringte Kryptovault, som på sin side brukte lang tid på å utbedre feilen. Av 
dokumentasjon som ble tilsendt fra Kryptovault på mandag, kunne vi lese at det bare 
var naboer som ble plaget, driften gikk som vanlig og Kryptovaults kunder var uberørt 
av hendelsen. Man slo ikke av en enste datamaskin for naboenes skyld. 
Den påfølgende helgen opplever vi igjen ekstra støy, denne gangen langvarig, og for 
nære naboer øredøvende brannalarm to ganger tidlig på lørdag morgen. 

 
Dersom det skal gis midlertidig brukstillatelse mener vi Kryptovault bør ha system som sikrer 
at de selv oppdager og utbedrer feil før det rammer mennesker i omgivelsene. Alternativt at 
virksomheten har rutine for å stenge ned, inntil problem som rammer eksternt (naboer og 
omgivelser) er løst.  

 



Dersom det nå gis midlertidig brukstillatelse risikerer man at naboer som allerede er rammet 
av støyforurensing i over et halvt år, må leve med støyen i mange måneder fremover, og i 
tillegg risikerer vi å bli utsatt for at tilfeldige og støyende hendelser som de to siste helger på 
rad.  

 
Med dette påklager vi vedtak om midlertidig brukstillatelse. 

 
Med hilsen, 

 
Med hilsen, 
Naboene til Follum og Kryptovault Hønefoss 
Kontaktperson: Trond Gulestø, Hofsfossveien 74 
 
Vedlegg 
Opptak fra 28.oktober 
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Hei! 
 
Vedlagt oversendes supplerende dokumentasjon for søknad om midlertidig brukstillatelse for Lager Vest på Follum. 
Skjema «Søknad om midlertidig brukstillatelse», blankett 5169, er oppdatert og erstatter innsendte skjema datert 2018-09-19. 
 
 
Vennlig hilsen 

Knut Roland 
Senioringeniør 

Mob: +47 45404964 
knut.roland@norconsult.com 
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Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss 

Tel: +47 67 57 10 00 / www.norconsult.no 
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Follum Eiendom AS

Ringerike kommune
Byggesaks kontoret
v/ Arne Hellum

Deres ref. Dato
Saksnr 18/10 - 3 løpenr 1475/18 Hønefoss 12. okt. 2018

Merknad til vår søknad om bruksendring - lagerbygninger Follum , Gnr/bnr 50/2

Vi viser til kommunens synfaring til Krypt ovault sitt anlegg på vår eiendom den 10. oktober 2018 og
vår søknad om bruksendring for lagerbygningene datert 27. desember 2017, spesielt vedlegg F1 .

Under synfaringa 10. oktober fi kk vi forståelsen at en uheldig formulering i Vedlegg F1 kapittel 4 om
Støytekniske forhold har skapt uklarhet for kommunens behandling av støyspørsmålet i saken. I dette
kapittelet ble det m.a. referert til støyklasse klasse C i NS 8175 som retningsgiven de.

Vi har i dag gjennomgått søknadsdokumenta på nytt og ser at referansen til klasse C i NS 8175 er feil .

I all øvrig korrespondanse fra tiltakshaverne (først Follum Eiendom AS , nå Kryptovault AS ) og
ansvarlig søker i saken, samt gjeldende reguleringsplan 343 er det implisitt og eksplisitt at det er
Miljødir e ktoratets veileder T - 1442/2016 og kategorien « industri med helkontinuerlig dri ft » , som blir
lagt til grunn for bruksendringen .

Vi erkjenner at det har oppstått en feil i bruksendringssøknaden og kan bare beklage at det er henvist
til en irrelevant støystandard.

Vi setter p ris på kommunens grundige arbeid med saken og ser fram til at ansvarlig søker og dagens
tiltakshaver lykkes me d ferdigstillelse av prosjektet.

Rolf Jarle Aaberg
Daglig leder
Follum Eiendom AS



StavKon AS, Postboks 514 SENTRUM, 4003 STAVANGER
Telefon 92049477, mail; post@sigbjorn.no

Ringerike Kommune
Byggesakskontoret

Vedr; tiltak for støyreduksjon på KryptoVault AS si tt anlegg, Follum

Vi viser til møte mellom Ansvarlig søker Norconsult og byggesaksavdelingen 11. oktober 2018.

KryptoVault arbeider målrettet for å dempe støy fra virksomheten. Blant annet i medhold av brev fra
Fylkesmannen i Buskerud til Ringerike kommune av 31 .8.2018, er KryptoVaults målsetting at støy fra
virksomheten skal være i samsvar med retningslinje T-1442, og følgelig ikke avhengig av
utslippstillatelse iht. forurensningsloven. Dette i nnebærer et nivå på inntil 45 dB (døgnkontinuerlig) ,
som for øvrig er 5 dB lavere enn hva Norske Skog ha dde som støygrense for sin virksomhet på
nattestid.

KryptoVault har utført betydelige og kostnadskreven de tiltak for å imøtekomme krav til
støyreduksjon på Follum. KryptoVault er innstilt på å gjøre ytterligere tiltak for støyreduksjon derso m
videre støymålinger viser at støynivået ikke er i t råd med retningslinjen.

Fremdrift
De videre arbeidene i Lager Vest og Lager Syd planl egges med sikte på følgende datoer for videre
søknader:

Delsøknad om midlertidig brukstillatelse for POD 1 i hall syd (1/3 av hall syd): 22.11.2018.
Delsøknad om midlertidig brukstillatelse for pod 2 og 3 i hall syd 13.12.2018.
Søknad om ferdigattest for hele anlegget: 21.12.201 8.

Datoene vil være omtrentlige da det tas forbehold o m leveringstider på utstyr som er bestilt for
Lager Syd og eventuelle behov for supplerende tilta k etter kontrollmålinger av støy.

Støyreduserende tiltak

Utførte tiltak, Lager Vest

- Sjakter fra datamaskiner til tak. Spesiallagede lyd feller montert øverst i sjakten, laget for å
redusere farten på luft og fange opp lyd. Montert l ydabsorbenter på innvendige skjold i
sjaktene. Montert spesiallagede rister for utluft o ver tak.

- Vegger i hall. Påmontert OSB plater som er dekket m ed lydabsorbenter (1200 m²)
- Tak i hall. Montert lydabsorbenter (500 m²). Tettet åpent takpåbygg og dekket med

lydabsorbenter.
- Konstruksjon. Dekket alle søyler med lydabsorbenter .
- Vegg mot øst. Spesiallagede filter og veggrister.
- Vegg mot sør. Bygget igjen veggen, dekket med lydab sorbenter.



StavKon AS, Postboks 514 SENTRUM, 4003 STAVANGER
Telefon 92049477, mail; post@sigbjorn.no

- Andre innvendige tiltak. Bygget inn tekniske instal lasjoner, eksisterende og nye, kledd med
lydabsorbenter. Løftet alle vifter og filterkasser, remontert på naturgummi. Alle overganger
metall/metall, dempet med naturgummi.

- Utvendig. Bygget ny vegg sørvestre hjørne med lydab sorberende Sandwichelementer. Skiftet
hjørnebeslag og takbeslag.

Utførte tiltak, Lager Syd

- POD1 (isolert del i Lager Syd). Bygget inn med lysa bsorberende Sandwichelementer. Tettet
åpninger i eksisterende transportåpninger med åpnin ger for vifter. Påmontert utvendige
vegger OSB plater, dekket disse med lydabsorbenter. Bygget sentervegg i spesialelementer
for å kontrollere fart på luft, som igjen er dekket med lydabsorbenter. Utvendig rampe er
dekket med harde matter og naturgummi som gir funda ment for stor lydfelle med
spesiallagede absorbenter. Ny vegg foran lydfelle s om er dekket med lydabsorbenter
innvendig. Alle vegger og tak rundt varemottak (ove rbygg) kledd med lydabsorbenter.

- Vegger. Dekket med OSB plater og kledd med lydabsor benter. Søyler er kledd med
lydabsorbenter. Skillevegger av Sandwichelementer m ed lydabsorberende kvalitet.

- Tak. Delvis kledd med lydabsorbenter. Skråavstivet takkonstruksjon mellom gitterdragere.
- Vegg mot øst. Spesiallagede rister og filter.
- Innvendig plattform i stål. Frittstående konstruksj on for lydfeller og vifter under tak.
- Sekundærhimling. Underhimling for styring av luft o g lyd. Med skillevegger av spesiallagede

lydabsorbenter.

Ev. ytterligere tiltak

Lager Vest

- Sjakter. Lydabsorbenter på skjold og vegger (i forh old til nye retningslinjer og hvilket
frekvensområde det skal dempes mot).

- Kontainere. Varm og kald adskillelse i forhold til vifter.
- Støyvegg. Mulig støyvegg på tak hall vest (om dette er mulig i forhold til bl.a. vindkrefter og

eksisterende konstruksjon).
- Innvendig lydisolasjon. Ytterligere lydabsorbenter i forhold til frekvensområder og

krav/målinger.

Lager Syd

- Støyvegg. Utvendig vegg mot syd-østre hjørne av hal l sør.
- Tak. Lydabsorbenter på underhimling.
- Mot østvegg. Hengende lydabsorbenter i forhold til frekvensområder, krav/målinger.
- Innvendig lydisolasjon vegger. Ytterligere lydabsor benter i forhold til frekvensområder,

krav/målinger.

Stavanger 22.10.2018

Med vennlig hilsen

S. Førre, sign.



 

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  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/10-35 37860/18 GNR 50/2  26.10.2018 

 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE   

I henhold til plan- og bygningslovens § 21-10. 
 

Lager Vest - Bruksendring Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 
 

Vi har 19.09.2018 mottatt anmodning om midlertidig brukstillatelse fra ansvarlig søker 
Norconsult AS. I møte med ansvarlig søker 11.10.2018 ble det blant annet signalisert at 
kommunen ikke anså dato for ferdigstillelse av hele tiltaket, 01.11.2018, som 
gjennomførbart. Ansvarlig søker forespeilet tilbakemelding for blant annet ansvar for lyd 
og vibrasjoner og mulige støyskjermingstiltak. Ny søknad om midlertidig brukstillatelse 
med blant annet oppdaterte datoer for søknad om ferdigattest ble innsendt av ansvarlig 
søker 22.10.2018. I vedlegg til søknad om midlertidig brukstillatelse er det gjort rede for 
fremdrift og tiltak for støyreduksjon. Det er også nevnt at referansen i opprinnelig 
søknad til klasse C i NS 8175 for støy er feil og at det er miljødirektoratets veileder T-
1442 som blir lagt til grunn for bruksendringen. 
 
Ringerike kommune ved byggesaksavdelingen utsteder midlertidig brukstillatelse for 
bruksendring av Lager Vest. Bruksendring av Lager Vest er en del av et større prosjekt 
som omfatter de tidligere papirlagerlokalene, Lager Vest og Lager Syd, samt 
utlastingsområde. Det er søkt om midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket, Lager 
Vest. Lokalene er tatt i bruk uten brukstillatelse, og det har kommet klage på støy fra 
anlegget.  
 
Midlertidig brukstillatelse kan gis etter plan- og bygningsloven § 21-10, tredje ledd, når 
det gjenstår mindre vesentlige arbeider. Vilkårene for å gi midlertidig brukstillatelse 
utdypes i byggesaksforskriften § 8-1, tredje ledd hvor det fremgår at det avgjørende for 
å gi midlertidig brukstillatelse er sikkerhetsnivå for de som bruker tiltaket/byggverket, 
samt brannsikkerhet. Støy vurderes å være en faktor som ikke har betydning for 
bygningens sikkerhetsnivå isolert sett, men er likevel av betydning i tiltaket. Det er 
videre gjennomført en rekke støydempende tiltak, og søker har signalisert at flere vil bli 
gjennomført. Med bakgrunn i gjennomførte og varslede støytiltak finner kommunen på 
nåværende tidspunkt å kunne gi midlertidig brukstillatelse, vi vil imidlertid følge opp sak 
om støy videre. I den forbindelse vil det bli tatt stilling til hvilke støygrenser som er 
relevant jf. anmodning 22.10.2018 om at T-1442 må legges til grunn for tiltaket. Det 
vises blant annet til e-post fra miljørettet helsevern 19.10.2018 hvor ansvarlig søker er 
anmodet om å fremlegge opplysninger om datasenterets støybelastning på 
omgivelsene etter folkehelseloven § 12 om opplysningsplikt, herunder støykarakteristikk 
og støysonekart. 
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De kontrollansvarlige for utførelsen anses ved sine samsvarserklæringer og revidert 
gjennomføringsplan å ha bekreftet overfor kommunen at det med tanke på midlertidig 
brukstillatelse er foretatt kontroll med tilfredsstillende resultat. Med unntak av de 
anmerkninger som er anført nedenfor, forutsettes det at byggearbeidet er utført i 
samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og 
vedtak i saken gitt i delegasjonssak 17/18, datert 30.01.2018. 
 
Midlertidig brukstillatelse gjelder for: Lager Vest 
 
Før det kan gis ferdigattest, videre midlertidig brukstillatelse for Lager Vest, eller 
en eventuell utvidelse av midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket 
for øvrig, må følgende være ivaretatt: 

1. Ansvar for prosjektering lyd og vibrasjoner må være på plass. 
2. Det må foreligge plan for ytterligere avbøtende tiltak når det gjelder støy hvor 

beregnet effekt av tiltakene, prognose for støy som hensyntar full drift av hele tiltaket 
og kostnader synliggjøres. 

3. Ytterligere nødvendige støytiltak må være gjennomført. 
4. Støy fra anlegget må være dokumentert å tilfredsstille de krav som blir satt av f.eks. 

Ringerike kommune når dette er avklart.   
5. Før det gis ferdigattest må hele prosjektet, inkludert Lager Syd, være ferdigstilt. 

 
Punkt 1 og 2 må ordnes innen 31.01.2019. Punkt 3 og 4 må være ordnet innen 
01.04.2019. 
 
Skriftlig tilbakemelding må foreligge innen samme frister. 

Byggverket eller deler av det må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen 
fastsetter (jfr. Pbl § 20-1). Bruksendring krever særlig tillatelse (jfr. Pbl § 20-1 d). 

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. 

 
Beskrivelse: Bruksendring  

Bygningsnr: 20387998-1  

Anmerkning: Vi har ikke foretatt besiktigelse i forbindelse med utskriving av denne 
konkrete midlertidige brukstillatelsen. Flere fra Ringerike kommune 
deltok på befaring av bygningene 10.10.2018 i forbindelse med 
tverrfaglig fagdag om støy.  
 

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 
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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: 
Ringerike kommune, kommuneoverlegen v/ Karin Møller 
Ringerike kommune, miljørettet helsevern v/ Unni Suther 
Ringerike kommune, Brann- og redningstjenesten v/ Tollef Uppstad Butingsrud 
Kryptovault Hønefoss AS, c/o Kryptovalut AS, 4021 STAVANGER 
Trond Rasmus Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 
Else Margrethe Breines, Hofsfossveien 76, 3517 HØNEFOSS 
Eirin Marie Brudvik, Hofsfossveien 54 B, 3517 HØNEFOSS 
Lise Helen Eriksen, Vårveien 3, 3517 HØNEFOSS 
Ove Morten Boberg, Vårveien 3, 3517 HØNEFOSS 

 
 



Ringerike Kommune  

Byggesakskontoret 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

Vedr. Midlertidig brukstillatelse Lager Vest – Bruksendring Gnr/bnr 50/02 – Follumveien 100 

 

Vi mottok 29.10.18 kopi av midlertidig brukstillatelse for Lager Vest til Norconsult AS, datert 

26.10.18.  

Vi ser av vedtaket at kommunen legger vekt på at støyproblemene fra virksomheten må løses og at 

kommunen vil følge opp sak om støy videre. Som naboer til anlegget er vi svært fornøyd med at det 

ser ut som kommunen tar på alvor de støyproblemene som har vært og er fra Kryptovault sin 

virksomhet ved Follum. 

Vi registrerer imidlertid at tidsfrist for gjennomføring av de krav som stilles før det kan gis 

ferdigattest eventuell utvidelse av midlertidig brukstillatelse, er satt til 31.01 og 01.04.19. Til dette 

må vi bemerke at selv om det i høst er gjort støyreduserende tiltak fra Kryptovault sin side, vil det 

med en frist på 01.04.19 i praksis bety at virksomheten har drevet i omlag ett år med et støynivå som 

til tider har vært både plagsomt og generende for nabolaget.  

Som vi skrev i vår bekymring over støy til Ringerike kommunen de 17.juni i år, er vi ekstra bekymret 

for fremtiden da vi har forstått at Kryptovault ved å ta i bruk Lager Syd på Follum har planer om en 

utvidelse med en 2-3 dobling av virksomheten. Vi har i den senere tid mottatt to meldinger fra 

Kryptovault der de varsler at de ønsker å starte test av virksomheten i Lager Syd. Siste melding fikk vi 

sent mandag kveld (12.11) der de ønsket å teste anlegget denne uken. Vi er klar over at kommunen, 

etter henvendelse fra oss naboer, aviste det første ønske fra Kryptovault på å kjøre test av støy fra 

Lager Syd. Vi er allikevel bekymret for at vi skal gå inn i en ny periode der det skal testes for støy uten 

at det på forhånd er gjort et ordentlig grunnarbeid med nødvendige støyreduserende tiltak basert på 

kvalifiserte beregninger 

Vi har forstått at Ringerike kommune avventer et sentralt regelverk knyttet til støy fra den type 

datalagringsvirksomhet som er etablert på Follum, før kommunen setter bestemte krav til støynivå. 

Vi håper imidlertid at kommunen uavhengig av regelverk fra sentralt hold, tar med i betraktningen 

når de setter støykrav at den virksomheten det her er tale om ikke ligger isolert, men er etablert midt 

i et bomiljø og at det her ikke bare er snakk om desibel men også type støy og det faktum at den er 

konstant gjennom hele døgnet og på alle årets dager. Krav om støykart vil derfor være svært viktig i 

denne sammenheng. 

Gjennom de erfaringer og den kunnskap som foreligger pr. i dag om støy fra virksomheten ved 

Follum, går vi ut i fra at det vil fokuseres på ytterligere støyreduserende tiltak i Lager Vest og at en 

utvidelse av virksomheten ikke tillates før det er gjort nødvendige begrensninger av støyforurensning 

fra den virksomheten som omfattes av den midlertidige brukstillatelsen av 26.10.18.   



Som vi skrev i vår bekymring til kommunen i juni må det være en forutsetning for at kommunens 

planlagte og, slik vi forstår det, også ønskede datalagingsvirksomt skal bli et positivt bidrag til 

kommunen at slik virksomhet etableres og drives på en måte som ikke medfører 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. 

 

 

Hønefoss 15.11.2018 

Ove Morten Boberg og Lise H Eriksen 

Vårveien 3, 3517 Hønefoss 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4050-9   Arkiv: GNR 305/335  

 

 

Grillstue Gnr/bnr 305/335 - Ådal 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget viser til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for grillhytte på gnr/bnr 305/335 og til rådmannens 

saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon for grillhytte avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

 

  

Utskrift sendes 

Geir Kristian Pettersen, Rognvegen 3, 2022 GJERDRUM 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for en grillhytte på 

eiendom 305/335. Tiltaket er allerede oppført av en tidligere hjemmelshaver på eiendommen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Høsten 2018 mottok byggesaksavdelingen en henvendelse fra megler i forbindelse med salg av 

eiendommen. Det viste seg at flere av bygningene på eiendommen manglet ferdigattest. For de 

øvrige bygningene på eiendommen er det nå gitt ferdigattest. Denne søknaden gjelder dermed 

bare dispensasjon for å beholde grillhytte.  

 

Beskrivelse av saken 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 som gjelder forbud 

mot tiltak i LNF-områder og i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag. Tiltaksshaver skriver i 

søknad om dispensasjon at: grillstue stod på eiendommen og at tidligere eier opplyste at den 

var byggemeldt og godkjent. Grillstue er ikke fundamentert til bakken men står på 

stålsøyler/stålpilarer direkte på fjell. Grillstue har ikke innlagt vann eller strøm. 

 



- 

Tiltakshaver ble informert av byggesaksavdelingen om at søknaden ville bli lagt fram for 

politisk behandling, og at rådmannen antakelig kom til å innstille negativt på søknaden. 

Tiltakshaver fikk mulighet til å vurdere om han ønsket å trekke søknaden. 

 

Tiltakshaver ga tilbakemelding på at han ønsket å opprettholde søknaden, og fremmet samtidig 

to alternative forslag til ombygging av grillstua. Det søkes primært om å beholde grillstua slik 

den står i dag (alternativ 1), subsidiært om å beholde deler av grillstua, som vist på innsendte 

tegning, se vedlegg «Forslag på grillstue». Grillstua er av tiltakshaver anslått til å være cirka 11 

m2. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanen avsatt til LNF-område. 

Kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fastsetter forbud mot tiltak som ikke er ledd i stedbunden 

næring. Eiendommen ligger også mindre enn 100 meter fra elven Urula. I 100-metersbeltet fra 

vann og vassdrag er det forbudt å gjennomføre tiltak, jf. kommuneplanbestmemelsene § 5. 

 

Deler av eiendommen ligger også mindre enn 100 meter fra bekken Vesle-Gildra, men 

grillhytta er plassert mer enn 100 meter fra denne.  

 

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 klart 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 

I mars 2000 skrev byggesaksavdelingen til daværende hjemmelshaver på gnr/bnr 305/335 om 

byggearbeider som var igangsatt uten tillatelse på gnr/bnr 305/335. I etterkant av dette ble det 

sendt inn søknad om tiltak på eiendommen, og 18.08.00 godkjente byggesaksavdelingen 

utvidelse av eksisterende hytte og anneks med tilhørende stabbur. Daværende ansvarlig søker 

søkte aldri om ferdigattest for tiltakene. Nåværende hjemmelshaver søkte dermed om 

ferdigattest for utvidelsen av hytta og for stabburet. Byggesaksavdelingen ga ferdigattest for 

disse tiltakene 12.10.2018.  

 

I 2000 ble det også gitt tillatelse til utvidelse av anneks på gnr/bnr 305/335. På tegningene fra 

byggesøknaden var alle rom, med unntak at et rom angitt som «gang», angitt som «disp.» På 

denne bakgrunn vurderte byggesaksavdelingen det i september 2018 som uklart om det var 

godkjent oppholdsrom i annekset. Byggesaksavdelingen anbefalte dermed tiltakshaver å søke 

om dispensasjon for den faktiske bruken av annekset, slik at man var sikre på at det fikk den 

nødvendige behandlingen. Byggesaksavdelingen ga i delegasjonssaksnummer 544/18 

dispensasjon for bruken av annekset som oppholdsrom 30.10.2018. Det ble deretter gitt 

godkjenning av bruksendringen til oppholdsrom og ferdigattest for annekset 09.11.2018. 

Byggesaksavdelingen la i denne forbindelse vekt på at godkjenningen ikke innebær en endring 

av faktisk bruk, som virker å være klarlagt ved godkjenningen og befaringen i år 2000. 
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Da kommunen var på befaring i forbindelse med tipset om ulovlige tiltak på eiendommen i år 

2000, var det ikke oppført grillstue på eiendommen. Eksakt tidspunkt for når grillstua ble 

oppført er ukjent, men hjemmelshaver har i møte med kommunen sagt at han tror det var i 

2001 eller 2002. Den var på eiendommen da nåværende hjemmelshavere kjøpte eiendommen i 

2012. På tidspunktet for dette saksframlegget er det kun grillstua som mangler tillatelse, og det 

er dermed bare denne bygningen som behandles i dette saksframlegget. Kommunen har ingen 

dokumentasjon på at grillstua noen gang er søkt om eller behandlet av kommunen. 

 

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 

Rådmannens vurderer dispensasjonssøknaden til 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.  

 

Alternativ 2 

Hovedutvalget viser til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for grillhytte på gnr/bnr 305/335 og til rådmannens 

saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon for grillhytte alt. 1 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

 

Alternativ 3 

Hovedutvalget viser til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for grillhytte på gnr/bnr 305/335 og til rådmannens 

saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon for grillhytte alt. 2 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

S 

e vedlagte orientering om klageadgang 

 

 

Alternativ 4 

Hovedutvalget viser til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for grillhytte på gnr/bnr 305/335 og til rådmannens 

saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon for grillhytte alt. 3, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 



- 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer saken til å være av prinsipiell karakter. En dispensasjon for grillhytta vil 

være i strid med retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for når det kan gis 

dispensasjon. I 100-metersbeltet fra vann og vassdrag, åpner retningslinjene for at det kan gis 

dispensasjon for inntil 50 m2 BYA hytte, og uthus på inntil 10 m2 BYA. Bebyggelsen på 

eiendommen er allerede langt større enn disse retningslinjene åpner for, men dette er som følge 

av tiltak godkjent før nåværende kommuneplan. Å tillate ytterligere tiltak på en eiendom som 

allerede er bebygd mer enn retningslinjene i kommuneplanen åpner for, vil kunne skape 

presedens for lignende saker i fremtiden.  

 

Rådmannens vurdering 

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 

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. 

 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-

metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta 

det unike naturmiljøet som finnes her. 
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En utstrakt bruk av dispensasjoner vil føre til en gradvis gjenbygging og privatisering av LNF-

områdene og strandsonen, som samlet sett og over tid vil føre til at verdiene i disse områdene 

forringes. Rådmannen peker på at også dispensasjoner som isolert sett virker små, samlet sett 

og over tid kan føre til en vesentlig tilsidesettelse av formålet bak forbudet mot tiltak i LNF-

områder og i 100-metersbeltet. Denne presedensvirkningen må også hensyntas i vurderingen av 

om tiltaket vil føre til vesentlig tilsidesettelse av formålet med byggeforbud i LNF-områder og i 

100-metersbeltet.  

 

Rådmannen mener at hensynene bak forbudene i LNF-områder og i 100-metersbeltet blir 

vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen innvilges. 

 

Det andre vilkåret for å innvilge dispensasjonene er at fordelene må være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Tiltakshaver har i dispensasjonssøknaden skrevet at bygningene er skjermet med trær mot 

Hedalsveien. Tiltakshaver har i e-postkorrespondanse med kommunen sagt at grillhytta er et 

flott bygg, meget spesielt og annerledes enn det som er vanlig, og at det skjermer for 

trafikkstøy mot veien. Det er også lagt ved to alternative forslag til utforming av grillhytta, som 

innebærer at noen eller alle veggene fjernes.  

 

I dispensasjonssøknaden skriver tiltakshaver også at de ble fortalt av tidligere eier at alle bygg 

på eiendommen var godkjente. Rådmannen presiserer at opplysninger gitt av tidligere eiere i 

forbindelse med salg av eiendommen, ikke er et relevant moment for om dispensasjonen kan 

innvilges. Dispensasjonen må behandles etter plan- og bygningslovens regler.   

 

Rådmannen viser til at en dispensasjon for grillstua fører til at det blir fem bygninger på 

eiendommen. I 100-metersbeltet mot vann og vassdrag, åpner retningslinjene til 

kommuneplanbestemmelsene for at det kan gis dispensasjon for inntil to bygninger. Det vil 

derfor være klart i strid med intensjonen i kommuneplanbestemmelsene å gi dispensasjon for 

denne grillstua. Videre peker rådmannen på at grillstua ikke er en nødvendig bygning for 

eiendommens funksjon som fritidseiendom. Uavhengig av om tiltakshaver fjerner noen eller 

alle veggene på grillstua, vil den utgjøre ytterligere en bygning på eiendommen. Rådmannen 

mener at en dispensasjon for å beholde grillstua i denne saken, kan føre til at andre som ønsker 

å bygge grillstue, lysthus ellr lignende på fritidseiendommene sine, viser til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet. Dette kan dermed føre til en uthuling av kommuneplanens 

bestemmelser om forbud mot tiltak i LNF-områder og i 100-metersbeltet mot sjø.  

 

Rådmannen mener at fordelene ved å innvilge dispensasjonene ikke er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Ingen av vilkårene for å innvilge dispensasjonssøknaden er oppfylt, jf. pbl. § 19-2. Rådmannen 

anbefaler derfor hovedutvalget å avslå dispensasjonssøknaden.  

 

 

Vedlegg 

- Oversiktskart 

- Søknad om disp. vedlegg 1 

- Søknad om disp. vedlegg 2 

- Søknad om disp. vedlegg 3 (kart) 
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- Meldingstekst 

- Forslag på grillstue 

- Bilder (5 vedlegg) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Fra: Geir K Pettersen [g-kpett@online.no] 
Til: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 29.10.2018 20:06:12 
Emne: Re: Tømmerdalsveien, gnr/bnr 305/335, sak 18/4050 
Vedlegg: Forslag på grillstue .uteplass 1 001.jpg; Forslag på grillstue . uteplass 001.jpg 

Hei,vi  har hatt visning på eiendommen og alle som har vært på innom mener " grillstua 
" er et flott lite bygg ,meget spesielt og andeledes en det som ofte er vanlig .  
Vi ønsker derfor og opprettholde søknaden. Bygget skjermer for trafikkstøy og innsyn fra 
veien.Legger ved to andre forslag dersom bygget ikke kan godkjennes som det står i 
dag.  

Håper dette går iorden . Som tidligere nevnt ble vi av tidligere eier fortalt at alle bygg var 
godkjente.  
Hilsen Geir Pettersen. 
  
  
Den 11.10.2018 14:47, skrev Kristine Grønlund: 

Hei, 

  

Vi har foretatt en foreløpig gjennomgang av søknaden din. Det hadde vært fint om du 

kunne sende oss en situasjonsplan over annekset, der dagens bruk er påført. Dvs. 

hvilke rom dere ønsker skal være oppholdsrom, stue, soverom eller lignende, og 

hvilke rom som er bodarealer. Dette er relevant når vi skal ta stilling til søknaden om 

dispensasjon. Vi har enda ikke tatt stilling til søknaden om dispensasjon for annekset, 

men det taler i positiv retning at bygningen i tidligere vedtak er omtalt som anneks 

(og ikke f.eks. uthus).  

  

Når det gjelder grillhytta, har jeg tidligere sagt at kommunen har kommentert denne i 

brev i år 2000. Det var imidlertid feil fra min side. Brevet jeg da refererte til gjaldt 

gnr/bnr 305/337. Det stemmer dermed antakelig som du sier at grillhytta er satt opp 

senere enn år 2000. I kommuneplanbestemmelsene, som du fikk kopi av da du var 

her, er det et generelt forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann- og vassdrag i § 

5. Dersom det skal gis dispensasjon for å utvide hytter, er retningslinjene maksimalt 

50 m2 T-BYA for hytte, og inntil 10 m2 T-BYA for uthus. Eiendommen er jo allerede 

langt over dette, både i areal og i antall bygninger, og vi er derfor skeptiske til å gi 

dispensasjon særlig til grillhytta, som ikke var der da det ble søkt om øvrige tiltak i 

2000. Du kan jo vurdere om du ønsker å trekke søknaden for denne grillhytta, og 

heller fjerne den. Dersom du fortsatt ønsker å søke om dispensasjon for grillhytta, vil 

saken sannsynligvis bli lagt fram for politisk behandling. Slik vi har vurdert saken på 

nåværende tidspunkt, vil rådmannen antakelig innstille negativt i hvert fall for 

grillhyttas vedkommende.  

  

Med vennlig hilsen 



  

Kristine Grønlund 

------------------------  

Rådgiver – byggesak 

Telefon: 475 19 116 

www.ringerike.kommune.no  
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/7430-19   Arkiv: GNR 278/165  

 
 

Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn og bod Gnr/bnr 
278/165 - Vestre Ådal 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til korrespondanse i saken, til 

søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fra 

Advokatselskapet Angell AS på vegne av hjemmelshaver Ellen Margrethe 

Biribakken, til nabomerknader fra Gro Myrvang Rørvik og Thomas Rytter Bull og 

Weronica Brenden Hansen, og til dette saksframlegget: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra forbudet mot tiltak 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for husvogn og utebod avslås, jf. pbl. § 

19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

 

 

Utskrift sendes 

Advokatselskapet Angell AS, Postboks 488, 9255 TROMSØ 

Ellen Margrethe Biribakken, Tennes, 9050 STORSTEINNES 

Thomas Rytter Bull, Vestre Ådal 303, 3516 HØNEFOSS 

Gro Myrvang Rørvik, Vestre Ådal 307, 3516 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra forbudet mot tiltak i LNF-områder, jf. 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1, for plassering av husvogn og utebod på 

eiendom med gnr/bnr 278/165. Både husvognen og uteboden står på eiendommen i 

dag. Det er ikke annen bebyggelse på eiendommen. Husvognen er anslått å være 

40-45 m2 og uteboden er rett under 10 m2. Det har kommet inn to nabomerknader til 

dispensasjonssøknaden.  

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Den 27.08.2015 mottok byggesaksavdelingen en klage fra Thomas Rytter Bull og 

Weronica Brenden Hansen på at det var satt opp en husvogn på cirka. 40-45 m2 på 

eiendommen, og at fyllingsarbeidene på eiendommen var skjedd helt i 

eiendomsgrensen og delvis over nabogrensen.  

Byggesaksavdelingen tilskrev hjemmelshaver Ellen Margrethe Biribakken den 

11.11.2015 og ba om en redegjørelse for hvilke tiltak som var gjort på eiendommen. 

Byggesaksavdelingen mottok en redegjørelse fra Advokatselskapet Angell AS, som 

representerer hjemmelshaver Biribakken, den 30. november 2015. 

 

På grunn av bytte av saksbehandler og tekniske problemer, ble saken dessverre 

liggende i lang tid etter dette. Saken ble tatt opp igjen 23.03.2018 ved at kommunen 

sendte brev til Advokatselskapet Angell AS og informerte om at eiendommen var 

avsatt til LNF-område i kommuneplanen, og at dersom man skulle plassere husvogn 

og utebod på eiendommen, krevde det dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1. 

 

Advokatselskapet Angell AS hevdet at hverken uteboden eller husvognen var 

søknadspliktige eller avhengige av dispensasjon. Kommunen informerte gjentatte 

ganger om at byggeforbudet i LNF-områder gjorde det nødvendig med dispensasjon 

fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1. Kommunen informerte tiltakshavers advokat 

om at tiltakshaver enten måtte søke om å få godkjent tiltakene eller fjerne tiltakene. 

Det ble sendt forhåndsvarsel om at kommunen ville vurdere pålegg, ileggelse av 

tvangsmulkt og/eller forelegg, dersom kommunen ikke mottok søknad eller tiltakene 

ble fjernet innen en nærmere fastsatt frist. 

 

Kommunen mottok søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder 

26.09.2018. Byggesaksavdelingen etterlyste noe mer dokumentasjon for å kunne 

behandle søknaden, og mottok dette 26.10.2018. 

 

Søknaden om dispensasjon for husvogn og utebod legges frem for politisk 

behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Dispensasjonssøknaden 

I dispensasjonssøknaden viser tiltakshavers advokat til at eiendommen er beskrevet 

med formål boligoppføring i skjøte fra 1973, og som boligeiendom i skjøte fra 1998. 

Eiendommens areal på 595 m2 gjør at det vanskelig kan ses annet formål enn 

bolig/fritidseiendom på den aktuelle eiendommen. Videre skrives det at plasseringen 

i nærhet til vei på en hjørnetomt, tilsier at eiendommen er egnet til bebyggelse. 

 

Tiltakshavers advokat skriver også at det ikke er vedtatt byggeforbud på 

eiendommen, og at de ikke kan se at tiltakene strider mot LNF-formålet. Det vises til 

godkjente tiltak på naboeiendommen 278/133. Videre vises det til at det sto en 

Moelvenbrakke på eiendommen fra 1970-1981.  

 

Eiendommen benyttes i dag av hjemmelshaver maksimalt to måneder, og normalt 3-

4 uker hver sommer. Til dette formål er det plassert en husvogn og en utebod på 

eiendommen. Advokaten opplyser om at hjemmelshaver var i kontakt med Ringerike 

kommune før plassering av husvogn på eiendommen. Det skal her ha blitt gitt 
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muntlig tillatelse til utslipp av gråvann i grunnen etter planering med pukk, på grunn 

av svært begrenset bruk gjennom året. Husvognen er ikke tilknyttet strømnettet, og 

bruker derfor eget aggregat. 

 

Tiltakshavers advokat viser til at hensynene bak reguleringen til LNF-formål i 

kommuneplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt fordi eiendommen ikke er ansett som 

landbrukseiendom, ikke har forurensning, at tiltaket er beskjedent i størrelse og kun 

benyttes noen måneder i året. Videre argumenteres det med at eiendommen i lang 

tid har tilhørt familien Biribakken, og at dette tilsier at dagens eiere og brukere har et 

nært forhold til stedet og omgivelsene rundt. Kontakten med barndomsvenner 

opprettholdes gjennom sommerbesøkene. Tiltak på eiendommen er ikke til hinder for 

landbruksvirksomheten i området, og heller ikke til hinder for bruk til frilufts- eller 

naturformål.  

 

Det skrives også at anmodet redegjørelse ble sendt bygningsmyndigheten 

01.12.2015, og at saken ikke ble fulgt opp videre av Ringerike kommune før 

21.03.2018. Det anføres at kommunens saksbehandlingstid gjør at søknaden må 

innvilges.  

 

Videre kommenteres de to nabovarslene som har kommet inn til 

dispensasjonssøknaden. Disse kommentarene vil gjengis nedenfor, etter at 

innholdet i nabomerknadene er gjennomgått. 

 

Nabomerknad fra Gro Myrvang Rørvik, gnr/bnr 278/112 

I merknaden skrives det at husvognen er plassert på en forhøyning med pukk, noe 

som gjør husvognen svært synlig i terrenget, og at det er snekret en platting i forkant 

av husvognen. I tillegg står det et aggregat på eiendommen som lager støy. Det 

skrives også at de aldri har mottatt noe varsel fra Biribakken før han gjennomførte 

tiltakene, og at det hele bærer preg av å ta seg til rette, noe de finner ugreit. 

Avslutningsvis skrives det at de ikke ønsker at søknaden om dispensasjon for 

dagens tiltak skal godkjennes. 

 

Nabomerknad fra Thomas Rytter Bull og Weronica Brenden Hansen, gnr/bnr 

278/133 

I merknaden skriver hjemmelshavere på gnr/bnr 278/133 at de aldri har mottatt noen 

varsler om tiltakene som har blitt gjort på eiendommen. At det står i søknaden at det 

er plassert en campingvogn, men at tiltaket er en husvogn og at man ikke får hektet 

denne etter noen bil. Til sist skrives det at støy fra aggregat er til sjenanse. 

 

Kommentarer til nabomerknadene fra Advokatselskapet Angell AS 

Tiltakshavers advokat skiver at aggregatet lager litt støy, men ikke mer enn hva som 

burde kunne aksepteres. Hjemmelshaver vil forsøke å ta hensyn til støyplagene for 

hjemmelshaver på gnr/bnr 278/133 når aggregatet brukes, alternativt ved bruk av 

batteri i større grad enn tidligere. Det anføres også at tilkobling til luftspenn for strøm 

vil kunne fjerne støyen helt, men dette krever at naboen aksepterer fremføring over 

sin eiendom. 

 

Når det gjelder merknaden fra hjemmelshaver på gnr/bnr 278/112, stiller 

hjemmelshaver seg undrende til merknaden. Dette begrunner de i avstanden fra 
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tiltaket til boligen på eiendom 278/112, og at støy og synlighet er beskjedent i 

forhold til landbruksvirksomheten som drives på 278/112. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanen avsatt til LNF-

område. Kommuneplanbestemmelsene § 2.1 nedlegger forbud mot tiltak som ikke er 

ledd i stedbunden næring. 

 

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. 

 

I dette tilfellet er tiltakene allerede oppført på eiendommen. Søknaden om 

dispensasjon skal likevel behandles på samme måte som om søknaden hadde 

kommet inn før tiltakene ble oppført. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det finnes ingen nylige behandlinger eller vedtak i saken. 

 

I møte i Ringerike Bygningsråd, ble det den 10.08.1972 gitt tilltelse til å skille ut 

tilleggsparsell fra gnr/bnr 278/6. Tilleggsparsellen er eiendommen med gnr/bnr 

278/165. Det ble satt som vilkår at parsellen skulle sammenføyes med gnr/bnr 

278/133. Dette er ikke gjort.  

 

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 

Rådmannen anser saken å være av prinsipiell karakter. I LNF-områder er det forbud 

mot å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som ikke er ledd i stedbunden næring, jf. 
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kommuneplanbestemmelsene § 2.1. Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er 

ikke tillatt.  

 

Å tillate husvogn og utebod på eiendommen vil være i strid med dette 

byggeforbudet. Å tillate tiltak på en tidligere ubebygd eiendom, er heller ikke 

omfattet av retningslinjene til § 2.1 om hva det kan gis dispensasjon for. 

 

Rådmannens vurdering 

Betegnelser i skjøtet 

Tiltakshavers advokat skriver blant annet at eiendommen tidligere har vært omfattet 

av regulering til boligformål, og viser til betegnelser i skjøter på eiendommen. 

Rådmannen presiserer at et skjøte er et dokument som brukes for å overføre fast 

eiendom til ny eier, og er ikke uttrykk for hvilken bruk eiendommen er regulert til. 

Opplysninger i skjøtet har ingen relevans for hvilke rettigheter en hjemmelshaver har 

etter plan- og bygningsloven, kommuneplan eller reguleringsplan. Hva eiendommen 

er omtalt som i skjøtet, er dermed ikke relevant for behandlingen av denne saken.  

 

Betegnelsen husvogn 

Det har vært vist til i nabomerknaden at tiltaket noen steder er omtalt som 

campingvogn og noen ganger husvogn, og dette har også vært kommentert av 

tiltakshavers advokat. Rådmannen har brukt betegnelsen husvogn i dette 

saksframlegget, men presiserer at det ikke er avgjørende hva tiltaket kalles. 

Realiteten er uansett at det er søkt om en frittliggende bygning som skal brukes til 

fritidsbolig. At denne kan flyttes ved hjelp av kranbil eller lignende, er ikke 

avgjørende for denne saken.  

 

Kommunens saksbehandling 

Tiltakshavers advokat har anført at kommunens saksbehandlingstid gjør at 

søknaden må godkjennes på selvstendig grunnlag. Rådmannen er enig i at det er 

beklagelig at det tok over to år fra kommunen mottok tiltakshavers redegjørelse for 

bruken av eiendommen, til saken ble fulgt opp videre. Dette er likevel ikke noe 

selvstendig grunnlag for å innvilge en dispensasjonssøknad.  

 

Om dispensasjon kan gis avhenger av om vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Det 

presiseres også at selve søknaden om dispensasjon ikke ble mottatt før 26.09.2018, 

og at søknaden ikke var komplett for behandling før 26.10.2018. 

 

Det er også antydet at Ringerike kommune har godkjent plassering av husvognen 

gjennom en muntlig tillatelse til utslipp av gråvann i grunnen etter planering med 

pukk. Rådmannen har ikke undersøkt forholdene rundt opplysningen om en slik 

muntlig tillatelse nærmere, men presiserer at plassering av husvogn og utebod er 

tiltak som må behandles etter plan- og bygningsloven. Dette er 

saksbehandlingsregler som må følges uavhengig av eventuelle tillatelser til utslipp 

av gråvann. 

 

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 
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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 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. 

 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjonssøknaden er at hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse 

ikke kan bli vesentlig tilsidesatt.  

Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å 

sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder.  

 

Arealformålet LNF-område innebærer at det er et byggeforbud for tiltak som ikke er 

landbrukstiltak. I områder hvor kommunen ønsker å legge til rette for ny bolig- eller 

fritidsbebyggelse, avsettes arealene til boligbebyggelse eller fritidsbebyggelse i 

kommuneplanen. Avsettingen til LNF-område viser dermed at kommunen ikke har 

ønsket ny bolig- eller fritidsbebyggelse i dette området. Å tillate ny bebyggelse på en 

ubebygd eiendom er heller ikke i tråd med hva retningslinjene til 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 åpner for i LNF-områder. Rådmannen mener 

derfor at det vil innebære en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak LNF-

formålet dersom dispensasjonen innvilges. Det første vilkåret for å innvilge 

dispensasjon er dermed ikke oppfylt. 

 

Det andre vilkåret for å kunne gi dispensasjon er at fordelene ved å innvilge 

dispensasjonen må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

I dette tilfellet skriver tiltakshavers advokat at tiltaket er beskjedent i størrelse og at 

det tilfredsstiller arealbegrensningene i SAK10. Det er ikke vist spesifikt til hvilke 

arealbegrensninger i SAK10 det henvises til, men rådmannen forstår det som at det 

vises til SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a om at frittliggende bygning på bebygd 

eiendom som ikke skal brukes til beboelse, ikke er søknadspliktig dersom det er 

under 50 m2, og flere nærmere angitte vilkår er oppfylt. Rådmannen viser her til at 

husvognen benyttes til beboelse, og at den ikke er plassert på bebygd eiendom. 

Unntaket i SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a kan derfor ikke benyttes for dette 
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tiltaket. Hvorvidt et tiltak er unntatt søknadsplikt etter SAK10 er uansett ikke 

avgjørende for om vilkårene for dispensasjon er oppfylt. 

 

Videre viser tiltakshavers advokat til at husvogna kun benyttes i maksimum to 

sommermåneder, og at dette tilsier en beskjeden mulig ulempe. Rådmannen 

presiserer her at det er normalt at fritidsboliger kun benyttes sporadisk gjennom 

sommeren eller året, slik at dette argumentet ikke kan tillegges avgjørende vekt. Det 

ville åpne for dispensasjon for hyttebygging i svært mange saker, og kunne bidra til 

å uthule byggeforbudet i LNF-områder etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1. 

 

Tiltakshavers advokat begrunner også dispensasjonssøknaden med at tiltaket bidrar 

til at hjemmelshaver kan opprettholde kontakten med barndomsvenner gjennom 

sommerbesøkene. Rådmannen viser til at dette er fordeler av helt privat karakter, og 

kan ikke se at dette kan tillegges avgjørende vekt i denne saken.  

 

Rådmannen ser det som en klar ulempe med tiltakene at det vil medføre 

fritidsbebyggelse i et landbruksområde, hvor øvrig bebyggelse benyttes til 

helårsbolig. Det vil være et klart avvik fra områdets karakter for øvrig å åpne for 

fritidsbebyggelse i et slikt område, da bruk av fritidsbolig har en klart annen karakter 

enn helårsboliger.  

 

Det er også anført at eiendommen er så liten at den ikke er egnet til noe annet enn 

bolig- eller fritidsbebyggelse. Rådmannen viser her til at da eiendommen ble utskilt, 

ble det satt som vilkår at den skulle sammenføyes med gnr/bnr 278/133. Dette ble 

imidlertid ikke gjort, men viser likevel at formålet med fradelingen aldri var å opprette 

en selvstendig bolig- eller fritidseiedom, men å sørge for tilleggsareal til gnr/bnr 

278/133. Rådmannen mener derfor at eiendommens størrelse ikke er noe 

avgjørende argument for at dispensasjonssøknaden bør innvilges. 

 

Tiltakshavers advokat har vist til at det var plassert en Moelven-brakke på 

eiendommen fra 1970-1981. Rådmannen presiserer at dette ikke vil være relevant 

for behandlingen av denne dispensasjonssøknaden. Husvogna og uteboden utgjør 

nye tiltak, og må vurderes på selvstendig grunnlag. Rådmannen kjenner for øvrig 

ikke til om denne brakka noen gang var søkt om eller godkjent.  

 

Rådmannen kan ikke se at fordelene ved å innvilge dispensasjonen vil være klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det andre vilkåret for å innvilge 

dispensasjon er heller ikke oppfylt. 

 

Per dags dato er husvognen ikke plassert 4 meter fra nabogrensen, slik pbl. § 29-4 

andre ledd krever. Tiltakshavers advokat har opplyst at husvognen kan flyttes slik at 

minsteavstanden til nabogrensen blir minst 4 meter. Rådmannen kan ikke se at dette 

vil gjøre at vilkårene for å innvilge dispensasjon blir oppfylt. 

 

Rådmannen mener at ingen av vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt, og 

søknaden om dispensasjon må dermed avslås, jf. pbl. § 19-2. 

 

Tiltak på naboeiendom med gnr/bnr 278/133 
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På denne eiendommen ble det gitt godkjenning for å bygge tilbygg på boligen i 

2012. I den saken var det imidlertid snakk om tilbygg til eksisterende bolig. Tiltakene 

holdt seg innenfor hva retningslinjene i kommuneplanen åpner for at det kan gis 

dispensasjon for, herunder de maksimale arealgrensene.  

 

 

 

 

Vedlegg 

- Oversiktskart 

- Søknad om dispensasjon 

- Nabomerknader 

- Bilder 

- Foreløpig svar – søknad om dispensasjon 

- Kopi av møtebok 

- Tilbakemelding angående dispensasjon 

- Bilag nr. 1 – skisse 

- Bilag nr. 2 – infobrev  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Ringerike kommune
Byggesakskontoret
Postboks 123

3502 Hønefoss
Tromsø, den 26.oktober 2018

Vår ref: JAll I l9
Deres ref.:15/7430-17

VESTRE ÅN¿.I- ,2781165 _SØKNAD OM DISPENSASJON

Det vises til foreløpig svar fra Ringerike kommune, datert27.09.2018, Det ble her bedt om
skriftlig tilbakemelding senest 31. oktober 2018. Dette brev m/ vedlegg er således rettidig
inngitt.

Innledningsvis presiseres det at innsendt søknad den 2l .09.2018 gjelder søknad om
dispensasjon fra kommunens arealplan.

Undertegnede har mottatt kartskisse fra grunneier hvor plasseringen av husvogn og bod er
inntegnet. Grunneier opplyser at dagens plassering er glort ca 2 meter fra nabogrense. I og
med at grurureier anså tiltaket i å være unntatt søknadsplikt, jfr SAK 10. er husvogn ikke
plassert 4 meter fra grense. Flytting av husvogn er imidlertid en enkel operasjon, da denne står
på hjul og ikke er festet til bakken.

Grunneier anfører imidlertid at husvognen er plassert ihht beskrivelse av eiendommen og dens
grense fra30llIl1 998. Beskrivelsen vedlegges og ble gjort ifm overskjøting av eiendommen
fra Bjame Biribakken til hans datter, Liv Odden. Se

Bilag l: Kartskisse.
Bilag 2: Beskrivelse av eiendommen, dateñ 30.11.1998

Ringerike kommune har vedlagt sitt brev, datert 27.09.2018 møtebok fra bygningsrådet og
protokoll fra Ringerike jordstyre ifm godkjenning av søknad om fradeling av tilleggsparsell.
Undertegnede har forelagt forannevnte dokumentasjon for dagens grunneier. Denne
tilkjennegir manglende kunnskap om hvorlor tilleggsparsellen ikke ble sammenføyd slik
forutsatt.

Imidlertid vil undertegnede kommentere det faktum at tilleggsparsellen alene har ingen særlig
driftsøkonomisk betydning.

Avslutningsvis opplyses at bruken av denne eiendommen er svært begrenset. Det antas at

,Î*T,"". T:i.,t:"*P"ï,1 TÍ,:, T.î:.
telefon (+471 482074 IO 'faks 77 68 01 40.i@ionnyangell.no.org.nr. No 914 775094
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samlet bruk er ca 4 uker i sommerhalvåret. Utover dette er det stille fra eiendommen 2781165.
Hvis det er av interesse kan grunneier også akseptere begrenset bruk av eiendommen til kun
sommerhalvåret.

For politisk behandling i Hovedutvalget vises tiI begrunnelse for søknad om dispensasjon,
datert 21.09,2018

hilsen
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Søknad om dispensasjon VEDRØRENDE Gnr/bnr 278/165 - Vestre Ådal 
 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 
 
Vi bekrefter at vi 21.09.2018 har registrert søknaden din. Nilam Ilyas, som tidligere var 
saksbehandler for saken deres, har sluttet. Kristine Grønlund er ny saksbehandler. 
 
Kart 
Det er ikke sendt inn noe kart som viser plasseringen av tiltakene på eiendommen. For å 
kunne behandle søknaden, trenger vi et kart som viser tiltakenes størrelse og plassering, 
herunder avstand til naboeiendommene.  
 
Avstand 
Plan- og bygningsloven angir som utgangspunkt minsteavstand til nabogrense til 4 meter, 
jf. pbl. § 29-4. Dette kravet kan fravikes dersom det innhentes avstandserklæring fra 
naboen. Vi kan ikke se at dette er gjort. Dere bør innhente avstandserklæring, eller 
vurdere å endre plasseringen. Ber om tilbakemelding på dette.  
 
Søknad om godkjenning 
I søknaden ber dere både om godkjenning av tiltaket, og om godkjenning av 
dispensasjonen. Det er imidlertid bare sendt inn søknad om dispensasjon, og ikke noen 
søknad om godkjenning av selve tiltaket. 
 
Ut fra opplysningene vi har fått om tiltakene, vil det kreve søknad med ansvarsrett, jf. pbl. 
§ 20-3 jf. § 20-1 bokstav a. Det er kun midlertidige bygninger som skal plasseres i et 
tidsrom for inntil 2 år som kan forestås av tiltakshaver, jf. pbl. § 20-4 bokstav c. Dersom 
man ønsker at søknad om dispensasjon og søknad om selve tiltaket skal behandles 
samlet, må ansvarlig foretak engasjeres og nødvendige søknadspapirer sendes inn. Det 
er også mulig å søke om dispensasjon først, og deretter søke om tillatelse til selve tiltaket 
dersom dispensasjonen godkjennes. Ber om tilbakemelding på hvilken fremgangsmåte 
det er dere har ønske om.  
 
Skjøtet 
I søknaden om dispensasjon vises det til at eiendommen var angitt som boligeiendom i 
skjøtet både fra 1973 og fra 1998. Vi presiserer at betegnelser brukt i skjøte ikke 
overstyrer hvilken bruk som er tillatt etter arealplanen, og at skjøtet ikke er relevant ved 
behandling av søknader etter plan- og bygningsloven. 
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Regulering og byggeforbud 
Dere viser til at det ikke er vedtatt byggeforbud på eiendommen. Vi gjør oppmerksom på 
at i kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fremgår det at det er byggeforbud i LNF-områder. 
 
Der vises også til at eiendommens størrelse tilsier at det vanskelig kan ses annet formål 
enn bolig/fritidsbebyggelse for eiendommen. Vi viser til at da eiendommen ble fradelt i 
1972, ble det fradelt som tilleggstomt. I vedtaket ble det stilt som vilkår at eiendommen 
skulle sammenføyes med gnr/bnr 278/133. Dette er ikke gjort. Se vedlegg av møtebok fra 
vedtaket om fradeling. 
 
Utebod 
I dispensasjonssøknaden viser dere til reglene i SAK10 om tiltak unntatt søknadsplikt, og 
at boden er vurdert til ikke å være søknadspliktig. SAK10 § 4.1 bokstav a unntar enkelte 
mindre frittliggende bygninger fra søknadsplikt. Det er imidlertid en rekke vilkår som må 
være oppfylt for at dette unntaket skal være oppfylt. I dette tilfellet viser vi til at uteboden 
ikke er plassert på en bebygd eiendom, og at tiltaket ikke er i tråd med kommuneplanen. 
Vilkårene for unntatt saksbehandling i SAK10 § 4.1 er dermed ikke oppfylt. Vi kjenner 
heller ikke utebodens plassering i forhold til nabogrensene. 
 
Kommunens saksbehandlingstid 
I dispensasjonssøknaden vises det til kommunens saksbehandlingstid, og at dette gjør at 
søknaden må innvilges. Vi beklager at saken har tatt lang tid, men viser til at det ikke er 
lovbestemte saksbehandlingsfrister ved oppfølging av mulige ulovligheter. Dette er heller 
ikke noe selvstendig grunnlag for innvilgelse av søknaden. 
 
Videre saksgang 
Byggesaksavdelingen planlegger å legge denne saken fram for politisk behandling i 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning(HMA). Vi har enda ikke undersøkt hva 
rådmannens forslag til vedtak vil være, og vet ikke hva politikerne eventuelt vil vedta. Vi 
gjør likevel oppmerksom på at vi tar gebyr også i saker der det gis avslag. For saker der 
arbeider er påbegynt uten nødvendige tillatelser, tas normalt gebyr pluss 100 % påslag 
(minstepris kr. 16 000). I avslagssaker tas 75 % av gebyret som ville vært tatt dersom 
tiltaket hadde blitt godkjent (minstepris kr. 10 000/20 000). 
 
På grunn av skrivefrister til politisk behandling, tar vi sikte på legge fram saken for HMA 3. 

desember 2018. Vi ber om skriftlig tilbakemelding snarest, og senest innen 31. oktober 

2018. 
 

For at vi skal kunne legge fram saken til politisk behandling trenger vi altså 

følgende: 
- Kart 
- Avstandserklæring, evt. endret plassering 
- Bekreftelse på at det bare er dispensasjon som skal behandles i første omgang, 

alternativt fullstendig søknad om tiltaket. 
 
 
Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller 
mangler, eller bli behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og 
dokumentasjon for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 
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Regning for gebyr blir sendt til den som vil ha arbeidet gjennomført (tiltakshaver).  
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 

Tidsfrister  
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Saken legges i bero til tilleggsdokumentasjon vi har bedt om er mottatt. 
 
Giroblankett for behandlingsgebyr blir sendt i forbindelse med vedtaket. Størrelsen på 
gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas også gebyr 
dersom saken avslås. Dersom det må dispenseres fra arealplan, kommuneplan, 
reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, veglov 
eller andre aktuelle lover, påløper det ekstra gebyr. Betalingsreglementet finner du på 
kommunens hjemmesider. 
 
Dersom det er spørsmål til saken, kan henvendelsen rettes til saksbehandler. (Se under). 
Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på den aktuelle 
eiendom. Du kan sende epost til postmottak@ringerike.kommune.no dersom du ikke får kontakt. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt. 

 
 

Med hilsen 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

  
 
Saksbehandler: Kristine Grønlund 
E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 475 19 116 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 

 
Kopi: 
Kopi av møtebok 
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Søknad om dispensasjon

VESTRE ÅN¡T, ,2781165 _ TILTAK PÅ EIENDOMMEN - SØKNAD OM
GODKJENNING - SØKNAD OM DISPENSASJON

Det vises til forhåndsvarsel - pålegg, tvangsmulkt og forelegg fra Ringerike kommune, datert
23.07 .20 [ 8, samt e-post fra Nilam llyas, datert 20.08.2018 hvor frist for tiltakshaver til å søke

om godkjenning/dispensasjon fastsettes til 24. september 2018. Denne søknaden er således

rettidig inngitt.

Tiltaket har vært nabovarslet, se

Bilag l: Kvittering fra Posten, datert 24.08.2018.
Bilag 2: Nabovarsel m/ karl og eiendonrsinfo, datert 24.08,2018.

Innen fristen er det innkommet to merknader, se

Bilag 3: E-post fra Gro Myrvang Rørvik med L bilde
Bilag 4: E-post fra Thomas Rytter.

Merknadene blir kommentert nedenfor under punktet dispensasjon.

Undertegnede har tidligere oversendt bygningsmyndigheten dokumentasjon (skjøte 2781165,
tinglyst den 06.07,1973) som viser formål boligoppføring. Videre har denne side oversendt
dokumentasjon (skjøte 278/165, tinglyst den l0.l 1.1998) itm overskjøting til dagens eier at

eiendommen er beskevet som boligeiendom. Mtp at eiendommen kun har et areal på 595m2
kan det vanskelig ses annet formål enn bolig/fritidseiendom på den akruelle eiendommen.
Plasseringen i nærhet til veg på en hjørnetomt tilsier også at eiendommen er egnet til
bebyggelse

Denne side kan ikke se at det er vedtatt byggeforbud på eienclommen, og området er
uregulert. Imidlertid omfattes tiltaket av kommunens arealplan som avsetter området til
LNF-formâI. Denne side kan ikke se at tiltaket strider mot dette formålet. Av sammenlignbare
tiltak henvises det til godkjente tìlbygg og oppføring av garasje/bod på naboeiendom2781133,
samt flytting av avldørsel.

Advokatselskapet Angell AS
Strandtorget 3 - Postboks 488 - 9255 Tromsø

telefon l+47) 48 20 74 IO'faks 77 68 0l 40 'i@¿lonnyangell.no' Org.nr. NO 914 775 O94
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Det er også grort kjent for bygningsmyndigheten at familien Biribakken har siden 1970 hatt
stående en Moelvenbrakke på eiendommen til bnrk som ovematting ifm vedhugst. Denne var
plassert på eiendommen helt frem til 1981, før hovedeiendommen ble delt og videresolgt. Gnr
278,bnr 165 ble beholdt av familien og benyttes i dag av hjernmelshaver ca 3-4 uker pr
sommer. Til dette formål er det plassert en husvogn (fl¡tbar) og en utebod under 50 m2 og
med mønehøyde under 3 meter (unntak SAK l0), Dagens eiere var i kontakt med Ringerike
kommune før plassering av husvogn nå eiendommen. Det ble her gitt muntlig tillatelse til
utslipp av growann i grunnen etter planering med pukk. Begrunnelsen var svært begrenset
bruk gjennom året. Det opplyses at husvognen har Cinderella toalett uten utslipp. Husvognen
er heller ikke tilkn¡tet strømnettet. Til tross for tillatelse fra det stedlige el-verk om luftspenn
til nærmestliggende stolpe, nektet eier av eiendommen2TS/133 å tillate dette. Ved benyttelse
av husvognen i sommerhalvåret har derfor Biribakken eget aggregat.

Søknad om godkjenning av eksìsterende tiltak bes derfor vurdert og behandlet.

Subsidiært, og under henvisning tilRingerike kommunes brev, datert23.07.20l8 søkes det

om dispensasjon fra arealplan for dette tiltaket som beskrevet ovenfor. Søknad om
dispensasjon foranlediges av kommunens arealplan (LNF).

Det følger av plan- og bygningsloven {i l9-2 første ledd at kommunen kan gi dispensasjon fra
regler gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Dette forutsetter imidlertid at begge

vilkårene i bestemmelsens andre ledd er oppfylt. Plan- og bygningsloven $ 19-2 andre ledd
har følgende ordlyd.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbeslemmelse, blir vesentlig tilsìdesalt, I tillegg må fordelene
være klørt større enn ulempene etler en santlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
s a k s b e høn d I i n g sr egl e r.

Tiltaket anses å komme i konflikt med kommunens arealplan og krever følgelig dispensasjon

Denne side forutsetter at arealplanen er utarbeidet til besk¡telse av landbruksinteresser
og/el ler fri luftsinteres ser.

Fra denne side anføres at hensynene bak arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt med
tiltaket. Dette begrunnes med følgende;

Eiendommen 2781165 har fra tidligere vært omfattet av regulering til
boligformåI, se ovenfor. Arealet er begrenset, - kun 595 m2. Det er ingen
konsesjon på eiendommen og denne er heller ikke ansett som landbrukseiendom.
Eiendommen har ingen forurensning, - tiltaket er ikke tilkoblet vann/avløp og er
heller ikke koblet til strømnettet. Imidlertid er det etablert egen, godkjent
avkjøring, i korrekt avstand til vegkryss og som ivaretar bestemmelser vedr
siktlinjer.

Tiltaket er dessuten beskjedent i størrelse, og tilfredsstiller i utgangspunktet
arealbegrensningene i SAK 10. Det forhold at tiltaket kun benyttes i maksimum
to korte sommermåneder, - og ofte bare mellom 4-6 uker, tilsier en beskjeden
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mulig ulempe.

Det forhold at eiendommen i lang tid har tilhørt familien Biribakken tilsier at
dagens eiere og brukere har et nært forhold til stedet og omgivelsene rundt,
Kontakten med barndomsvenner opprettholdes i så måte giennom
sommerbesøkene.

Det registreres at området Ådal for det meste består av gårder som igien driver
landbruk. Et tiltak på eiendommen2TS/165 er på ingen måte til hinder for den
virksomhet som drives i området. Tiltaket er heller ikke til hinder for en evt
bruk/utnytting til friluftsformå|, inkl naturformå|. Eiendommen består av skrinn
jord, og som i hovedsak deles av innregulert veg. Det var tidligere innregulert veg
til eiendommen 2781133 over denne eiendommen, men avkjøring er nå flyttet, se

Bilag 5: Situasjonskart.
Bilag 6: Foto.

BilagT: 2 bilder av tiltaket.

Som vist ovenfor er det innkommet to merknader til nabovarsel. Merknadene er vedlagt i sin
helhet.

Denne side vil knytte følgende kommentarer til merknadene;

Det kan se ut som om avsender er i villfarelse vedr varsler om tiltaket da husvognen ble
plassert. Av grunn som er redegjort ovenfor har tiltakshaver og grunneier plassert sin husvogn
i den visshet om at de var i sin fulle rett til plasseringen, og etter muntlig kontakt og i
forståelse med bygningsmyndigheten. Da eier og hjemmelshaver av eiendommen2TS/I33
ikke ønsket luftspenn fra stolpe plassefl på denne eiendom, tok tiltakshaver hensyn til dette og
benytter nå aggregat ved bruk om sommeren.

Aggregatet lager litt støy, men ikke mere enn hva som burde kunne aksepteres, - all tid bruken
er beskjeden og aggregatet er plassert i bod ved bruk. Sjenanse er følgelig registrert for
hjemmelshaver til eiendommen2TSll33 og fra denne side signaliseres at en vil hensynta
innsigelsene ved periodevis bruk, altemativt bruk av batteri i større grad enn tidligere.
Tilkobling til luftspenn for strøm vil også være et alternativ til å fierne støyen helt, - hvis nabo
aksepterer.

Hva gjelder ulempe for eier av eiendommen2TSll l2 stiller mine klienter seg noe undrende til
de me¡knader som er gitt. Dette gjelder i hovedsak grunnet avstanden fra tiltaket til boligen på

eiendommen2ST/112. Både støy og synlighet av tiltaket må være svært beskjedent i forhold
til denne eiendommen sett hen til at det drives utstrakt landbruksvirksomhet der.

Mine klienter mener med dette å ikke innse at tiltaket er synlig, og at aggregatet ikke avgir lyd
ved bruk, -men dette er omfang som er svært beskjedent og, etter vårt syn, innenfor den
tålegrense som omkringliggende eiendommer må anse som påregnelig. At nabo mener det er
ugreit å plassere en husvogn på egen eiendom, som i skjøte er omtalt som boligeiendom, får
så være. Denne side anføret at det ikke ble gitt signaler fia offentlig myndighet om skriftlig
søknad om plassering av husvogn, og/eller ved forespørsel om tilkobling av strøm.

Denne side ser at det av naboer blir gjort et stort poeng av uttrykket Camping,ogn og
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betydningen av dette. Fra denne side henviser vi til Ringerikes brev til mine klienter som
gjengir et varsel som onltaler utplassering av en campingvogn ijuli 2014 og husvogn fra
2015. Det er disse betegnelser som har vær1 benyttet i denne saken.

Overnevnte brev er oversendt I 1. I 1.201 5

Allerede 01.12.2015 ble anmodet redegjørelse oversendt til bygningsmyndigheten fra
undertegnede. Ikke før 21.03.2018 fulgte Ringerike kommune opp saken, og ny redegjørelse

ble anmodet begrunnet i byte av saksbehandler og tekniske problemer.

Undertegnede har igjen fått beskjed om at ny saksbehandler skal se på denne saken ved

mottak av søknad/ dispensasjonssøknad.

Undertegnede registrerer kommunens saksbehandlingstid, og anfører at i lys av dette må
søknaden, også på dette grunnlag, selvstendig innvilges.

Mine klienter har innordnet seg sin bruk i flere år uten at signaler om mulig ulovlighet har

vært ftilgt opp.

Oppsummert;

Denne side anfører at dagens avsetning til LNF- område ikke er til hinder for godkjenning av
tiltaket slik det står, - og subsidiært etter søknad om dispensasjon.

Det registreres merknader til tiltaket, men denne side lurderer en evt ulempe som å være

vesentlig mindre for naboer enn den fordelen det representerer for tiltakshaver å fä godkjent
tiltaket. Vilkårene for å godkjenne tiltaket etter søknad er oppfylt, Samme gjelder i forhold til
dispensasjon,

hilsen

mna

M
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Camilla Lødøen Myroldhauq

Fra:

Sendt:
TiI:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Jonny Angell <j@jonnyangell.no>

mandag 24. september 2018 17:22

postmottak
Arne Lange Hellum
Vestre AdaL 278/165. Søknad

S KM_C284e 1 8092417 280.pd't

Kategorier: Arkivert i ESA

Etter avtale med Nilam llyas, datert 20.O8.2OL8, oversendes sØknad vedr overnevnte eiendom

Med vennlig hilsen

Jonny Angell
Advokat mna

Advokatselskapet Angel I AS
Postadresse; Postboks 488, 9255 Tromsø

Besøksadresse; Strandtorget 3, 9007 Tromsø

Mobil; +47 48207 4L0

E-post; i@ionnvansell.no
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Fra:

Sendt:
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Kopi:
Emne:

Vedlegg:

G ro Myrva ng Rørvik < Gro, Myrvang. Rorvi k@ ring eri ke. kommune.no >

9. september 2018 21:25

Jonny Angell

steinar@avogpaa.no
Nabovarsel

Husvogn, lastebil og kranjpg

Hei !

Mottok hentemelding om rekommandert sending ¡ m¡n postkasse tirsdag 3 september.
For å få hentet denne måtte jeg dra enkomst til Hønefoss. Brevet ble hentet på torsdag 5/9.
Mottok 2.gangs varsel for henting av brevet fredag - det opereres med veldig korte frister
her.

Her er mitt svar:

I nabovarselet står det at det er plassert en campingvogn og utebod på eiendommen.
Definisjonen på en camp¡ngvogn slik det står skrevet i store norske leksikon:
<Campingvogn, (engelsk og ¡nternasjonalt: corovonl, campingtilhenger for bil.>r
Vognen som står parkert på Biribu ll kan ikke trekkes av en vanlig bil, det ble brukt lastebil
med heisekran da vognen ble løftet på plass. Denne vognen vil aldri kunne bli flyttet av en
vanlig bil og må defineres som en permanent innretning. Se vedlagt bilde.
Før denne husvognen ble heist på plass, laget Biribakken en forhpyning med pukk, noe som
gjør husvognen svært synlig i terrenget. Det er også snekret en platting i forkant av
husvognen. I tillegg til dette står også et aggregat på eiendommen som lager støy,

Vi har aldri før fått varsel om noe som helst fra Biribakken, verken muntlig eller skriftlig.
Det hele bærer preg av å ta seg til rette, og vi fÍnner det ganske så ugreit.

Vi ønsker ikke at sØknaden om disp for dagens tiltak skal godkjennes.

Vennlig hilsen
Gro Myrvang Rørvik

Avdeli ngsleder Haugsbygd u ngdomsskole
32181360 /993365L2

Dokid:
1 80881 92
(15t7430-1 6)
Naþomerknader
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Tit:
Sendt:
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Thomas Rytter <thomasrbTS@hotmail.com>

9. september 2018 22:22

Jonny Angell

Svar på nabovarsel

Hei.

Her kommer vårt svar på nabovarsel.

L. Biribakken har ikke ved noen anledning, varslet om det som har blitt gjort på vår nabotomt. Det
være seg plassering av nåværende husvogn og oppfylling med pukk.

2. Det står i søknaden at det er plassert en campingvogn på eiendommen, dette stemmer ikke. Det er
en husvogn. Får ikke hektet denne etter noen bil.

3. Stpy fra aggregat er til sjenanse.

Vi ønsker ikke at sØknaden om disp for dagens tiltak skal godkjennes.

Hilsen Weronica og Thomas.



*

Dokid:
1 80881 93
(15t7430_16)
Bilder
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3166-2   Arkiv: K01  

 

 

Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag 
Ringkollen 
 

Forslag til vedtak: 

1. Fossen Friluft gis dispensasjon fra motorferdselforbudet, jf. motorferdsellovens § 6 og 

markalovens §§ 10 og 15, på følgende vilkår: 

a. Dispensasjonen gjelder fra 05.12.2018 til 04.12.2019 

b. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, trase og formål for all 

kjøring. 

c. Det skal foreligge tillatelse fra grunneier(e) for motorisert ferdsel. 

2. Dispensasjonen er å betrakte som en prøveordning, der tillatelsen kan søkes forlenget 

etter tillatelsen utløper.  

3. HMA presiserer at grunneier har full rett til å nekte eller begrense motorisert ferdsel 

over sin eiendom. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Fossen Friluft søker om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark for å kunne 

transportere funksjonshemmede. Videre oppgis hytteservice, videreutvikling av Ringkollstuas 

aktivitetstilbud og andre transportoppdrag som begrunnelse for søknaden. Rådmannen viser 

til Fossen frilufts vedlagte søknad. Rådmannen ser at det er både fordeler og ulemper med en 

eventuell tillatelse. Ut fra et likebehandlingsprinsipp, bør tillatelse gis, men ut fra lovverkets 

intensjon om å beholde den motoriserte ferdselen i utmark på et minimum, kan det hevdes at 

det er tilstrekkelig med de tillatelsene som er for området i dag. Det er positivt at 

funsksjonhemmede gis adgang til naturen, samtidig som motorisert ferdsel kan oppfattes som 

støyende og forstyrrende for andre brukere av området. Rådmannen anbefaler en positiv 

innstilling, men ut fra området det er søkt tillatelse for, er det utarbeidet to alternative vedtak. 

 

 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag reguleres av Motorferdselloven med forskrifter. Etter 

som omsøkt kjøring er innenfor Marka, kommer også Markalovens § 10 til anvendelse. I 

tillegg kreves grunneiers tillatelse til motorisert ferdsel, med unntak av ferdsel som er tillatt 

med direkte hjemmel i loven. I § 5a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag gis kommunen adgang til å gi tillatelse til frakt av materiell og utstyr for 



- 

virksomheter i forbindelse med utmarksnæring, som er registrert i 

Enhetsregisteret/Foretaksregisteret. Fossen Friluft er registrert i Foretaksregisteret. En slik 

tillatelse kan på barmark kun gis for transport langs traktorvei. Som utmarksnæring regnes 

drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og 

undersøkelse etter mineralske ressurser mv. Rådmannen er i tvil om driften av Ringkollstua er 

å betrakte som utmarksnæring etter denne ordlyden. Det vil derfor være Motorferdsellovens § 

6, som etter rådmannens vurdering, vil komme til anvendelse i denne saken. Denne 

paragrafen gir kommunen hjemmel til, i unntakstilfelle, å gi tillatelse til kjøring dersom søker 

påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte. Før en eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 

ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 

Økonomiske forhold 

Hverken tillatelse eller avslag på søknaden anses å gi noen økonomiske konsekvenser for 

Ringerike kommune. 

 

Alternative løsninger 

 

1. Dersom HMA ønsker å avslå søknaden i sin helhet, kan et vedtak se slik ut: 

 

HMA finner ikke tilstrekkelig grunnlag til å gi Fossen Friluft dispensasjon fra 

motorferdsellovgivningen, jfr Motorferdsellovens § 6 og Markalovens §§ 10 og 15. 

Søknad imøtekommes derfor ikke.  

 

2. Dersom HMA ønsker å gi dispensasjon for kjøring på frossen eller snødekt mark, kan 

et vedtak se slik ut: 

 

a. Fossen Friluft gis dispensasjon fra motorferdselforbudet, jf. 

motorferdsellovens § 6 og markalovens §§ 10 og 15, på følgende vilkår: 

i. Dispensasjonen gjelder fra 05.12.2018 til 04.12.2019 

ii. Kjøringen skal kun skje på frossen eller snødekt mark 

iii. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, trase og formål for 

all kjøring. 

iv. Det skal foreligge tillatelse fra grunneier(e) for motorisert ferdsel. 

b. Dispensasjonen er å betrakte som en prøveordning, der tillatelsen kan søkes 

forlenget etter tillatelsen utløper.  

c. HMA presiserer at grunneier har full rett til å nekte eller begrense motorisert 

ferdsel over sin eiendom. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser det som positivt at funksjonshemmede gis anledning til å komme seg ut i 

naturen, og at noen kan være behjelpelig med å forestå transport for slikt formål. Dette kan gi 

økt trivsel og bedre folkehelse for de som gis anledning til å komme seg ut. På den annen side 

er Ringkollen-Øyangenområdet et svært mye brukt område til ski, friluftsliv og rekreasjon av 

befolkningen ellers. Det vil kunne føre til at slik transport vil kunne oppfattes som 

forstyrrende og støyende. Ringkollen-Øyangen er dessuten et statlig sikret friområde der 

formålet er friluftsliv og rekreasjon. 

 



- 

Når det gjelder transport til hytter, er det pr i dag 2 eksisterende løyver i området. Ut fra et 

likebehandlingsprinsipp tilsier det at Fossen friluft bør få kjøre løyve også. Sett fra 

Motorferdsellovens og Markalovens intensjon om å holde den motoriserte ferdselen i utmark, 

og særdeles innenfor Marka, på et minimum, kan man si at området har et godt nok tilbud for 

leiekjøring/oppdragskjøring til hytter. 

Rådmannen ser at en tillatelse til fraktoppdrag for hytteeiere, vil kunne gi flere 

inntektsmuligheter for driften av Ringkollstua. Spørsmålet blir om dagens eksisterende 

tillatelser er tilstrekkelig for også hytteeiernes behov. 

 

Når det gjelder motorferdsel til Ringkolltoppen, som har blitt et svært populært utfartssted de 

siste årene, har rådmannen forstått det slik at det har blitt en praksis blant de som i dag har 

kjøreløyve, at motorisert ferdsel kun skjer vinterstid. Det gir lite eller ingen slitasje eller 

varige spor i marka. Ut fra hva rådmannen fortår, er dagens motoriserte ferdsel til 

Ringkolltoppen kun for transport av ved eller materiell og utstyr i forbindelse med spesielle 

arrangementer. Det er altså både fordeler og ulemper ved omsøkt kjøring. Rådmannen har 

derfor utarbeidet to alternative vedtak, der alternativ 1 er et avslag, mens altarnativ 2 er en 

tillatelse som bare gjelder på frossen mark/snøføre. Forslag 2 er, i likhet med innstillingen, 

ment å gjelde som en prøveordning for ett år. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

E-post fra Fossen friluft v/ Endre Solhjem Knutsen 

Søknad om motorisert ferdsel, vedlagt e-posten 

Kart over aktuelt område 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFTER OM  

MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
 

 
Søker 
Navn  Fossen Friluft  

 

Telefon (dagtid) : 95795973 

Adresse 
 

Ringkollveien Postnr. 

3514 
Poststed 

Hønefoss 
E-post  

endre@fossenfriluft.no 

 
Kjøringen 
Søker om  

å bruke  Snøscooter  ATV/traktor X  Flylanding 

 Helikopter  Motorbåt Kryss av det som passer 

Reg.nr (dispensasjon gis kun til registrerte kjøretøy) 
 
BZ 7644 

På strekningen (angi sted, eventuelt fra-til) 

Ringkollstua til hytter på Ringkollen. Ringkollstua til Ringkolltoppen. Ringkollstua til 

Jaklefoss. Ringkollstua til hoppbakken på Ringkollen.  Ringkollstua – Øyangen.  
 
I tidsrommet 
 2 år fremover fra vedtaket gjøres.  

 



Kjøringens formål 
 

Vi søker om dispensasjon for kjøring i utmark iht. forskrift om bruk av motorkjøretøy i 

utmark § 5 a) og § 6.  

 

- Transport av funksjonshemmede i utmark. Vi har kontrakt med Ringerike kommune, som  

kjøper avlastningstjenter for psykisk utviklingshemmede av oss. Flere av deltagerne har i 

blant behov for transport for å være med resten av gruppen ut på tur.  

- Hytteservice. Transport av ved, utstyr, materialer etc. til private kunder med hytte på 

Ringkollen. Fossen Friluft trenger flere bein å stå på. Vi vil forsøke å utvide virksomheten til 

å drive med fast hytteservice.  

– Andre oppdrag som gjelder transport i utmark. Vi har tidligere hatt transport for en 

reklamefilminnspilling på Ringkolltoppen. Slike oppdrag kan også dukke opp i fremtiden.  

– Utvikling av Ringkollstua og Ringkollen som et attraktivt sted å besøke. Vi har lyst til å 

utvikle sykkelstier, natursti, leker og spennende aktiviteter på Ringkollen. Da er det fint om vi 

kan transportere utstyr til den delen av driften vår. 

-Vi ønsker å levere tjenester på lik linje med de andre løyveinnehaverne på Ringkollen 

 

 

Fossen Friluft er den eneste aktøren som driver helårsdrift på Ringkollen. Vi er i dag 2 ansatte 

i 100 prosent stilling. I tillegg til flere på deltid og timearbeid.  Det er sjelden vi har bruk for 

ATV'en utenfor veien, men det er utrolig bra å kunne si ja når det dukker opp behov for 

transport.  

 

Ringerike kommune har et uttalt mål om at Ringkollstua skal være en inngangsportal til 

marka. Vi jobber for at Ringkollstua skal være mest mulig åpen, men vi da trenger vi flere ben 

å stå på. Vi mener også helt klart at det er i Ringerike kommunes interesse at Fossen Friluft 

driver verdiskaping på Ringkollen og er med på å skape god og sunn aktivitet ute i naturen. 

 

Vi tenker miljø og bærekraft i alt vi gjør. Det kan legges til grunn at vi alltid vil ferdes så 

varsomt å skånsomt som mulig og kun bruke transport i utmark når det er behov. I hovedsak 

vil vi alltid holde oss til grusveiene. Ellers i utmarka vil vi bruke det som finnes av løyper og 

veier fra før. Der hogstmaskiner, tråkkemaskiner ol. har kjørt tidligere. Vi har merket et 

området på vedlagte kart hvor vi tenker det kan være aktuelt for oss å ta på oss oppdrag.  

 

 

 
Vedlegg 

 Kart 

 Annet (spesifiser):  

 

 
Søkers underskrift 
Sted og dato Underskrift 

 

 

 

 
Søknaden sendes: Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltningen 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

 

Servicetorget, tlf: 32 11 74 00 

E-post: postmottakringerike.kommune.no 



Fra: Endre [endre@fossenfriluft.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 22.08.2018 14:41:07 

Emne: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFTER OM MOTORFERDSEL  

Vedlegg: ATT00001.jpg; Skjema_motorferdsel Fossen friluft (3).docx; kart løyve.JPG 

Hei.  

 

Vedlagt ligger søknad om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark.  

 

Ta kontakt dersom dere har spørsmål.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Endre Solhjem Knutsen 

 
Fossen Friluft AS 

Ringkollveien 

3514 Hønefoss 

Telefon:+47 95 79 59 73 

www.fossenfriluft.no 

Besøk Fossen friluft på Facebook 
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